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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Shrnout poznatky o Object permanence, srovnat rozvinutí tohoto kognitivního 
procesu u různých skupin, včetně metaanalýzy v níž se korelují různé ekologické, 
fylogenetické a sociální parametry primátů s prokázaným stupněm jejich OP. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna do dvou hlavních částí, literární rešerše a metaanalýzy. 
Rešerše je psána srozumitelně a správně strukturována a umožňuje čtenáři 
dostatečný vhled do problematiky OP. Závěrečná část literární rešerše je v podstatě 
úvodem k metaanalýze a nejsem si jist, zda by neměla být spíše její součástí. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je použito 95 relevantních literárních zdrojů, které jsou vesměs vhodně 
používány. 
Pouze v některých případech bych vytknul použití reference, např. Štorchová et al. 
2010 coby doklad toho, že corvidi používají food-storing. 
Některé další pasáže by si zasloužili podložit citací např. obecný popis food storingu, 
episodic-like memory a používání nástrojů ptáky. 
Někde chybí novější poznatky, například bylo prokázáno, že kuřata dosahují v OP 
přinejmenším stupně 4b (Rugani et al. 2009 a další práce ze skupiny Lucii Regolin) 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
V práci je zahrnuta metaanalýza testující vliv ekologických, kognitivních a sociálních 
parametrů jednotlivých rodů primátů na jejich nejvyšší dosažený stupeň OP. Tato 
část je dobře zvládnutá jak po stránce shrnutí dostupných dat, tak po stránce 
zpracování, a je zakončena kvalitní diskuzí. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
 
Jazyková úroveň práce je dobrá až na občasné anglikanismy, např. evidence. 
Drobností je používání latinských názvů druhů, které někdy zmíněny jsou, někdy ne. 
Doporučoval bych je použít při první zmínce,a poté už to není nutné. 
Co se týče statistického zpracování v metaanalýze, měl bych drobný a velmi laický 
dotaz (nepoužívajíc Pagelovu korelační analýzu). Určitě je pro diferenci zavedená 
zkratka df, mě se při čtení vybavovaly stupně volnosti. 
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U obr 14 bych zmínil, že se jedná o reziduály vyjadřující encefalizaci, pozorný čtenář 
to ví, ale legenda obrázku by měla být samovysvětlující. 
Obr 16 bych možná dal do textu a ne do přílohy, stejně už je tam mnoho dalších 
fylogenetických stromů opičích a v přílohách tento obrázek trochu překvapil a zarazil 
a nevěděl jsem už čeho se týká. Zároveň bych u něj rozvinul legendu, vysvětlil bych, 
význam barev a zkratek ve fylogenezy ptáků, popřípadě bych je tam vůbec nedával. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
I přes výše zmíněné výtky, práce dobře shrnuje dosavadní znalosti o OP, srovnává 
její úroveň mezi jednotlivými skupinami a pomocí metaanalýzového přístupu i 
zhodnocuje vliv různých ekologických a fylogenetických parametrů na dosažení 
různého stupně OP. 
Celkově práce splnila cíle, které si kladla a věřím, že bude i úspěšně obhájena. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Je srovnání rychlosti zrání OP mezi ptáky a savci relevantní (je devítitýdenní straka 
opravdu starší, než pětitýdenní pes)? 
Mají všechny otestované druhy ontogenezi OP od nuly? Jak to vypadá s ontogenezí 
lidoopů dosahujících stupně 6, je srovnatelná s lidskou? 
Možná bych doporučil vyrobit tabulku, srovnávající jak vypadá ontogeneze různých 
druhů, u kterých to bylo zjišťováno. 
Jak lze zjistit zda první dvě stadia nejsou dána čistě senzorickými schopnostmi, ale 
kognitivními? 
Jaké ekologické nároky způsobují, že papoušci dosahují stadia 6? 
Není možné že má někdo ještě lepší schopnosti než člověk – jaké by to mohly být a 
jak by se daly otestovat? 
 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 
X výborně 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz  
(pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 


