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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 

 
Zformulované hypotézy byly testovány různými statistickými metodami, které jsou používány běžně 
pro analýzu etologických dat. Z tohoto hlediska je statistické zpracování zcela v pořádku. Při 
formulování hypotéz nebyla věnována pozornost stavu samic z hlediska stadia menstruačního cyklu. 
V období ovulace dochází ke zduření ano-genitální krajiny u samic, což autorka sama mimodem 
demonstrovala na obr. 1 a 2. I když fakticky k zabřeznuti nemůže dojít vzhledem k použiti 
antikoncepce, zjevné projevy zduření u samic v této fází ovlivňují chování jak samců, tak i samotných 
samic a můžou velice ovlivnit četnost výskytu groomingu, prezentace ano-genitální krajiny nebo jiných 
prvků sociálního a reprodukčního chováni, možná více než období dne. Tento fenomén nebyl testován 
ani nebyl popsán ani v literární rešerší, a ani v diskuzi. 
 
 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich 
diskutování, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 

 
Obsahově je práce zpracována velice dobře. Metody odpovídají vytčeným cílům práce.  Grafy jsou 
ilustrativní a mají vysokou vypovídající hodnotu. 
 
 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru 
použité literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková 
grafická úprava, přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, 
úroveň kvality tabulek, grafů, obrázků a příloh, apod.): 

 
Formální úprava práce je dobrá. Některá použitá slova nejsou vždy přesná. Tak například autorka 
používá slovo chovatelka, a pouze jednou správný výraz ošetřovatelka (chovatel ve smyslu tohoto 
slova je zoologická zahrada).  Opice nejsou „vyháněny ven“ ale jsou vypouštěny do venkovního 
výběhu. Věta: „Tento pavilon se snaží maximálně přizpůsobit přirozenému prostředí“ je z hlediska 
češtiny nesmyslná. Pavilon samotný jako neživý objekt se nemůže snažít přizpůsobit… Vhodnější by 
bylo třeba zformulovat větu tak, že v pavilonu jsou životní podminky přizpusobeny … 
 
 

4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, 
možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 

 
Celková dojem je velice dobrý. Autorka maximálně využila existující statistické metody ke zpracování 
dat a ověřování zformulovaných hypotéz. 



Nicméně mam 3 připomínky k představené práci: 
1. Počet pozorovaných hodin by mohl byt vetší. 
2. Je zcela opomenut faktor jednoho za základních fyziologických projevů u samic, který výrazně 

ovlivňuje chování jedinců ve skupině, a to je zduření ano-genitální krajiny v průběhu ovulační 
fáze menstruačního cyklu. Tento jev v této práci není ani popsán, ani diskutovan. 

3. Autorka v kapitole u etologických metodách uvádí, že metoda „ad libitum sampling používana 
po celou dobu výzkumu k zaznamenávání důležitých a zajímavých projevů jedinců…“. Žádné 
popisy těchto projevů chování jsem v práci nenašla. Pokud by autorka tyto pozorování uvedla 
ve výsledcích a diskuzi, velice by to obohatilo celou práci.  

 
 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 

 
Při obhajobě očekávám krátké odpovědi na připomínky uvedené v předešlém odstavci. 
 
 

5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, 
velmi dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 
hodnocení Výborně. 

 
 
 
 
 
V……………Praze…. Datum……22. 5. …2010.   …………………………………. 
               Podpis 
 
 
 
 

Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 
Při nedostatku místa použijte další list. 

 
 

 


