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školitelský posudek
oponentský posudek

Jméno posuzovatele: RNDr. Jana Marešová

Datum: 5.9.2010

Autor:  Lucie Průšová

Název práce: Fobie a strach z hadů

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Cílem rešerše je shromáždit poznatky o strachu z hadů u člověka a ostatních 
primátů, jeho evolučních důvodech, způsobech měření a pojednat o korálovcovitých 
hadech, jejich mimeticích a reakcích predátorů. Předložená práce je podkladem pro 
práci diplomovou.

Struktura (členění) práce:

Práce (celkem o 40 stranách) je přehledně členěna do kapitol, které odpovídají 
vytyčeným cílům. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Literární zdroje jsou dostatečné a relevantní, seznam čítá 101 citací, z toho 29 
sekundárních. Text působí dojmem, že autorka práce četla a dobře pochopila. 

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

Práce neobsahuje vlastní výsledky.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň):

Dojem kazí textovým editorem odhalitelné překlepy, občasné neshody podnětu 
s přísudkem a nejasná vyjádření, např. „Dalšími stimuly byla žába, která je hadovi podobná, 
příbuzná.“ (str. 26, 2.odstavec); „Formování strachu na základě pozorování jiných jedinců je zahrnuto 
v původu mnoha lidí a primátů“( str.8, 3.odstavec).

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Strach z hadů je řešen z mnoha hledisek, která považuji za vhodně vybraná a 
studovaná do rozumné hloubky. Práci by výrazně vylepšilo, kdyby autorka 
přistoupila k použité literatuře kritičtěji a popisované metody či výsledky různých 
autorů konfrontovala.
Práce splnila na začátku vytyčené cíle a doporučuji ji k obhajobě. 

Otázky a připomínky oponenta:

Formální připomínka - pozor na občasné chybějící citace v textu, ten pak působí, 
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jako by šlo o známé a nezpochybnitelné pravdy, např. “Expanze mozku se u primátů liší a je 
závislá na délce evoluční koexistence s recentními jedovatými hady“ (kapitola 4, 2.odstavec) či “Lidé mají v 
mozku vyvinutý komplexní neurální systém zachycující, vyhodnocující a zrychleně reagující na potenciálně 
nebezpečné stimuly a situace, jde o tzv. strachový modul. Například lidskou pozornost automaticky zaujme had v 
komplexu jiných vizuálních stimulů.“ (úvod kapitoly 4.3)

Pro diplomovou práci autorka mimo jiné navrhuje měřit účastníkům experimentu tep, 
a to před kontaktem s hadem a po něm. Zajímalo by mne, jak subtilní změny ve 
stresové reakci organismu mohou být měřením tepu odhaleny (tj. případné rozdíly 
mezi různými hady)? Můžete, prosím, uvést příklad (srovnatelnou práci)? 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací)

výborně   velmi dobře (výborně při velmi povedené prezentaci)   dobře   
nevyhověl(a)
Podpis školitele/oponenta:
Jana Marešová




