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Posudek školitelky na diplomovou práci Miroslavy Pokorné 

„Vliv lidského demonstrátora na výsledky koní v prostorové úloze: 

Existuje sociální učení u koní?" 

 

Mirka Pokorná si zvolila (podotýkám, že dobrovolně) atraktivní, leč myšlenkově, 

časově i logisticky náročnou oblast bádání. „Dobře jí tak“, řekl by škarohlíd, „dobře udělala a 

dobře jí bylo“, troufám si uzavřít tuto kapitolu já v roli převážně metodologického 

demonstrátora. Téma sociálního učení logicky navázalo na Mirčinu bakalářskou práci, ve 

které se obecněji zaměřila na principy učení u koní a dosud ne příliš využitého potenciálu 

teoretických znalostí v praktickém výcviku koní. Kůň sice věru nepatří k nejsnáze 

sledovatelným objektům už tak komplikované disciplíny, jakou učení či studium kognitivních 

schopností živočichů bezpochyby je, ale plné poznání jeho biologických možností učit se a 

analyzovat informace z prostředí je nezbytné pro jeho spolehlivé a co nejméně devastující 

užití pro rekreační či obživné potřeby člověka. Mirku samozřejmě nelze podezírat 

z nezaujatosti, neb ke koním chová jistou osobní náklonnost, poctivě živenou dennodenním 

kontaktem z pozice aktivního jezdce. Vzdor tomu však dokáže skloubit empirickou znalost 

jejich chování s teoretickým a metodologicky věcným přístupem přírodovědce. Považuji to za 

velmi dobrou kombinaci pro studium zvoleného tématu.  

Diplomovou práci samou poctivě a důkladně podrobil připomínkám a dotazům 

oponent, ponechám mu proto zasloužený časoprostor. Osobně bych jen dodala, že práci 

považuji za velmi kvalitní a výsledky za pěkné, místy překvapivé a rozhodně publikovatelné 

v časopise se slušným impaktem. Pozastavila bych se u ocenitelné snahy diplomantky 

motivovat ke spolupráci větší podíl testovaných koní, než je obvyklé v obdobných pracích, 

kterou jsem já už dávno vzdala. Jelikož není etické ani slušné týrat koně hlady či žízní, 

nehledě na mizivou ochotu majitelů k takovým účelům své koně zapůjčit, musíme se bohužel 

smířit s nepříjemně vysokým „odpadem“ experimentálního materiálu.  

Z pohledu školitelky jsem více než spokojená, neboť Mirka patří mezi ty vzácné typy, 

které se objeví, zeptají, tiše vymizí a za čas přinesou kvalitní data případně text. A hrozivě se 

blížící termíny odevzdání dokáží připomínat příjemně nevtíravým způsobem. V tématu 

sociálního učení hodláme pokračovat a zvednout hozenou rukavici koňského demonstrátora. 

V případě úspěšného přijetí na doktorandské studium by však stěžejní náplní disertační práce 

byl prenatální stres u klisen, který by Mirka zkoumala v rámci projektu AWIN 7. rámcového 
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programu Evropské komise, na jehož řešení se naše uhříněveská skupina pro výzkum koní od 

letošního května podílí.  

Závěr: Diplomantka prokázala všechny schopnosti potřebné k vytvoření diplomové 

práce. Jako její školitelka od bakalářského stupně mohu zodpovědně prohlásit, že se po 

vědecké stránce zdárně rozvíjí a směřuje k získání další zásadní dovednosti, jíž je publikace 

výsledků. Diplomovou práci Miroslavy Pokorné vřele doporučuji k obhajobě a kladnému 

hodnocení komisí.  

 

V Praze, 27. května 2011 

Ing. Jitka Bartošová, Ph.D. 

Oddělení etologie, VÚŽV, v.v.i. Uhříněves 


