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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Šimon Pokorný 
 

Datum: 24.5.2022 
 

Autor: Adéla Malichová 
 

Název práce: Percepce roztomilosti u člověka 
 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je kritická analýza odborné literatury zabývající se percepcí roztomilosti 
u člověka v různých modalitách. 
 
Práce neuvádí žádnou pracovní hypotézu, což je její slabina. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna na Úvod, pět kapitol a Závěr. Abstrakt není abstraktem, spíše 
osnovou. Úvod obsahuje i shrnutí, které chybí v abstraktu. Část relevantních údajů 
z úvodu se opakuje v kapitole 2 Roztomilost a dětské schéma, která navíc začíná 
větou „Na úvod by bylo vhodné…“ a plní částečně funkci úvodu. 
 
Členění na podkapitoly je funkční. Jednotlivé kapitoly navíc obsahují dílčí závěry. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce cituje 119 zdrojů, vesměs relevantních odborných publikací. 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce vlastní výsledky neobsahuje. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce obsahuje dvě obrazové přílohy, obě relevantní k danému tématu. Grafická 
úprava textu je dobrá. 
 
Jazyková úroveň hlavních kapitol je až na výjimky dobrá. Úvod žánrově vybočuje, 
připomíná spíše blogový příspěvek než odborný text. Vynechání prvních několika 
odstavců by práci jistě neuškodilo. 
 
Práce obsahuje několik gramatických chyb a nejasných formulací ale ne v míře, 
která by zásadně narušovala integritu textu. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
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Autorka zpracovala velké množství literatury na dané téma a uspořádala jej do 
smysluplných tematických celků. V práci však chybí ústřední otázka nebo hypotéza, 
která by vše spojovala a ke které by se mohla dílčí témata vztahovat. U řady 
citovaných studií tak autorka pouze přepisuje výsledky bez další diskuse nebo 
uvedení do širšího kontextu. Závěr pak shrnuje některé hlavní poznatky, ale protože 
práce neotevírá žádnou zásadní otázku, není ani co uzavřít. 
 
Přes tento nedostatek považuji práci za přínosnou a hodnotím ji jako velmi dobrou. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Proč je dětské schéma podobné i u vzdáleně příbuzných skupin obratlovců? Hrají 
zde roli i jiné faktory, než koevoluce roztomilosti a její percepce? 
 
 
Autorka diskutuje adaptivní funkci roztomilost jako motivačního mechanismu pro 
rodičovskou péči a ochranu. Může být roztomilost také adaptace pro tlumení 
agresivity nebo snížení rizika infanticidy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

• Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 
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