
Posudek vedoucího magisterské diplomové práce

Práce Lucie Kutinové s názvem "Reakce naivních primátů na hady: experimenty

s lybranými druhy chovanýmiv Zoo Praha" má včetně 3 stran příloh 48 stran.

Reakce primátů na hady je podle současných néuortl sice evolucí do jisté míry předem

připravená, avšak pŤevážněje ýsledkem učení jedince. ProtoŽe tento model obsahuje určitý

ÍozpoT mezi vrozenou dispozicí k určitému chování a j eho získáni aŽ v důsledku učení,

povaŽovali jsme za klíčové se podrobněji podívat, zda měřitelná reakce na hady není

zjistitelná již u naivních jedinců. Úkolem diplomantky bylo provést co největší mnoŽství

jednoduchých experimentů s naivními (stran setkání s hady) primáty chovanými

v zoologických zahraďách. Diplomantka k tomuto úkolu přistupovala odpovědně a nakonec

toto zadání do značné míry splnila, pomineme-li ovšem kvantitativní aspekt. Během práce na

diplomovém tématu osvědčila ze1ména schopnost pracovat s literaturou ' navazovat kontakty

se zahraničními pracovišti, ukotvit svůj projekt v teoretických a konceptuálních rámcích

současné vědy a v neposlední řadě i jednat s pracovníky Zoo. Výs1edkem experimentální

práce bylo potvrzení teoretického předpokladu, Že averse k hac1ům je u naivních makaků a

makiů nejen připravena k naučení, ale je v urČité vrozené iormě jiŽ částečně vyvinutá do té

míry, aby byla měřitelná jednoduchými experimenty. Toto zjištění je do značné míry nové,

b},t' je limitováno malým počtem provedených experimentů, ktery je hlavní slabinou

hodnocené práce.

Na obranu diplomantky i svojí však sděluji, Že problémy S rozsahem materiálu jsme

pŤi zadávání tématu očekávali a jak školitel, tak diplomantka vstupovali na věru nepevnou

půdu primatologie u plného vědomí moŽného risika. Nejapnou omluvou nám můŽe bý
skutečnost, Že ostatní badatelé na tomto poli mají jen zřídka materiál větší neŽ malý, a že to

zjevně nikomu v redakčních radách vědeckých periodik příliš nevadí. objektivní příčinou je

skutečnost, že v zoologických zahradách je chováno zpravidla jen velmi málo jedinců od

kaŽdého druhu a zdaleka ne všichni tito jedinci jsou z provozních (např. nelze je oddělit,

nevhodný q'iběh, neadaptovanost na přítomnost pozorovatele) či chovatelských (obavaze

Stresu, gravidita) důvodů vystavitelní bý' i jen velmi prostinkému experimentu.

Závěrem konstatuji, Že hodnocenou práci doporučuji k obhaiobě a kladnému

hodnocení.
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