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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): Cíle byly jasně formulované, hypotézy jednoznačné – cíle 
byly jednoznačně naplněny, hypotézy byly ověřovány korektně za použití adekvátních statistických 
metod 
 
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.): Byly 
použity standardní etologické metody, byl vypracován kvalitní etogram, práce je rozhodně přínosná a 
bude vhodné některé části publikovat v mezinárodním časopise. Diskuze je kvalitní. Závěr je jasný, 
stručný a výstižný. Jedinou slabší stránkou práce je relativně malý počet hodin pozorování, avšak ten 
nahrazuje velmi dobré a maximálně efektivní zpracování získaného etologického materiálu. 
 
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.): Po formální stránce nemám zásadnějších připomínek. Použitá literatura, 
většinou cizojazyčný je poměrně rozsáhlá, citace přesné a vhodné. 
 
4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍ(HO) (úroveň a pravidelnost komunikace s autorem(kou), celkový dojem, 
silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
Komunikace byla vzorná, diplomantka pracovala velmi samostatně, ale vždy a včas konzultovala 
veškeré metodické i obsahové problémy. Statistické metody zvládla velmi dobře, byť jedinou její 
průpravou bylo studium matematiky. O práci má zájem ZOO Praha, výsledky rozhodně stojí za 
publikaci. Velmi pozoruhodná je metodická a metodologická úroveň, která je plně srovnatelná 
s pracemi na odborných fakultách a rovněž to, že právě v této části byla diplomantka velmi učenlivá a 
vynalézavá, včetně nalézání chyb, nepřesností a problémů. 
 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 1. Ovlivňuje antikoncepce některých samic 
pouze chování nebo hierarchii – jsou samice s antikoncepcí agresivnější než ostatní?? 2. Proč jsou 
rozdíly v denních periodách někdy více v míře chování atomistického a jindy afiliativního. 3. Je podle 
vašeho názoru alfa pozice samice v dané skupině přirozená nebo vznikla specificky ve skupině v ZOO 
Praha a jinde by byl alfa jedinec spíše samec? 
 
 



6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): K obhajobě doporučuji a práci hodnotím jednoznačně 
jako výbornou. 
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Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 
Při nedostatku místa použijte další list. 


