
Oponentský posudek na 2. revizi diplomové práce Michala Šafaříka Kompetícia v službách altruizmu –
čo zdravá súťaživosť prináša predajcom časopisu Nový Prostor

Práce doznala některých změn ve smyslu předešlé kritiky. Mnoho problémů však přetrvává. Některé 
jsou až zarážející vzhledem k aspirovanému stupni studia, například neschopnost přijmout běžnou 
strukturu členění kapitol a neschopnost uvádět informace systematicky postupně a jednou, nikoli 
mnohočetně a zcela chaoticky. Možná se to dá přičítat několikerému přepracování, kdy už autor 
zřejmě nenachází dostatek síly si po sobě práci nejen přečíst, ale ani prolistovat.
Nejprve se budu věnovat pozitivním změnám:
Hlavní zlepšení se projevuje v oddílu věnovaném altruismu. Autor se zde tentokrát zaměřuje na 
evoluční problematiku a nově zpracoval poměrně slušný počet důležitých literárních zdrojů. Daří se 
mu ukázat srozumitelně několik hlavních teorií, které se vážou k altruismu, a vzhledem k tomu, že 
oddíl nově obsahuje i určitý počet netriviálních, přesto relevantních postřehů, je tento oddíl i celkem 
čtenářsky zajímavý. Ještě více bych uvítala, kdyby byla větší pozornost věnována moderní trait-group 
theory. Je škoda, že vše o ní je vtěsnané pouze do pětiřádkové poznámky pod čarou. Přitom by se 
z předcházejícího textu zdálo, že tato teorie je důležitá, protože by mohla být cestou, jak se 
vypořádat se skupinovou selekcí a zároveň nepopírat příbuzenskou selekci. Zvlášť u druhé kapitoly by 
bylo také velmi potřeba naznačit, jakým způsobem je možné uvažovat o existenci podobného jevu u 
člověka. K lepšímu dojmu zde nemalou měrou přispělo i vylepšení citování v textu, kde již téměř vždy 
je uveden autor a rok vydání standardním způsobem.
Co se týče praktické části, mnohem lépe také působí tabulky přeložené do češtiny.
Další zlepšení nastalo díky vypuštění některých velmi sporných pasáží.
Ve zbytku práce pak už zaznamenávám úpravy spíš formální a rozhodně ne vždy k lepšímu. Tím se 
tedy dostávám k výčtu negativ:
Zřejmě vlivem snahy o nějaké přeuspořádání vznikl obrovský zmatek, který je vidět hned při pohledu 
na obsah. Kapitola Alternativní strategie zisku zdrojů je v nové verzi přítomna 2x. Prakticky je tedy 
práce o 10 stran kratší – strana 19-27 je duplicitně uvedena na stranách 38-47. Číslování kapitol je 
zcela zmatené.
Co se týče teoretické části práce, je stále slabá. Citační práce je stále velmi pod standardem 
diplomových prací. V přehledu literatury jsou uváděny internetové stránky, místo abychom se 
dozvěděli například název časopisu, ve kterém práce vyšla. Řada poznatků je převzata z nevědeckých 
internetových zdrojů (různých encyklopedií), nebo je uváděna zcela bez citace – například samotná 
definice altruismu takto postrádá citovaný zdroj.
Problém s definováním mnohokrát skloňovaných konceptů prostupuje celou práci. Kapitola o 

recipročním altruismu například strádá tím, že se z ní vůbec nedozvíme, co to je reciproční altruismus 

– chybí shrnutí Triversova modelu. Rovněž o teorii her autor píše, jako by bylo naprosto jasné, o co 

jde, což je postup, který by si ani co do čtenářů velmi úzce akademicky zaměřený autor review na 

téma altruismus pravděpodobně nedovolil. Je možné, že je to tím, že autor se v teorii her sám moc 

nevyzná, jak se zdá z kapitoly 3.1. Reciproční altruismus a nereciproční dar, kde směšuje vězňovo 

dilema a tit-for-tat (a opět ani jedno blíže nepředstavuje, zato se zde dočkáme jakéhosi popsání 

reciprocity). To celé bez uvedené citace. Podobně v kapitole o signální teorii nebyl nijak zlepšen již 

minule kritizovaný velmi stručný a nesrozumitelný výklad této teorie, způsobený zřejmě vlivem 

chybných překladů, výběru nevhodného zdroje, přílišné stručnosti atd.

Na druhé straně ani v této verzi práce se autorovi nepodařilo zbavit tendence pouštět se (v naprosto 

libovolné části práce od úvodu po závěr) do odvážných interpretací, prováděných bez dostatečně 

hluboké znalosti věci a mísení vlastních myšlenek s načtenými poznatky. I zde se objevuje např. velmi 

problematická teze o „skutečném altruismu“, který se pozná podle toho, že „není nijak motivován“, 

na rozdíl od například motivace soucitem či lítostí.



Praktické část se změnila rovněž především směrem k většímu chaosu. Snaha vypořádat se s absencí 
metodické části vyústila v to, že byla přidána kapitola s názvem Metodika, do které jsou nakopírovány 
části minulého textu. Tento minulý text pak v práci také zůstává, navíc již v něm se některé informace 

opakovaly, takže nyní si je můžeme přečíst hned za sebou 3x-4x. Např. celkom 81.5 hodín 
pozorovaní, z toho pri 67.25 prebiehal predaj“ (po čtvrté už jen 81,5 hodin; mimochodem troufám 
si odhadnout, že ve slovenštině, stejně jako v češtině, používáme desetinné čárky, nikoli tečky), další 
řada informací je uvedená rovněž mnohokrát za sebou. 
Bohužel ale nebyly doplněny potřebné metodické údaje. Například jaký typ pozorování byl proveden 
a kým, zda o něm prodejce, případně i zákazník věděl, jak byla zaznamenávána data, jakým způsobem 
bylo pozorování předem připraveno, jak byl zadefinován hendikep prodejce, jak aktivita prodejce... 
Jak byly vybírány pozorovací dny, lokality, zda byli opakovaně pozorováni titíž prodejci… 
Výsledky ani diskuze nemají svou kapitolu. Výsledky jsou opět ve velké míře prezentovány v textu 
vícenásobně za sebou (např. vliv pohlaví, denní doby), nejprve několikrát za sebou v kapitole 
Charakteristika dat a následně v kapitole Závěr. Postupně jsou výsledky porůznu doplňovány i 
interpretacemi. Vzhledem k značné nesystematičnosti jejich prezentování, jak kvůli mnohočetnému 
opakování, tak kvůli vynechávání důležitých údajů (např. výsledky testu vlivu stylu prodejce na 
úspěšnost), je velmi obtížné se ve výsledcích vyznat. Celkově je ale prezentace výsledků uspokojivá a 
zdá se, že provedená ze strany autora se slušným porozuměním. 

Jaká je tedy aktuální podoba práce po provedení změn na základě předešlé verze? Je to práce, jejíž 
hlavní přínos stále spočívá v praktické části, kde jsou předvedeny zajímavé výsledky, získané bohužel 
z části neznámou metodikou. Teoretická část dosáhla úrovně, kdy snad prokazuje akceptovatelnou 
úroveň práce s odbornou literaturou. Nedostatečná přesnost v definování používaných konceptů 
však zamezuje tomu, aby mohla sloužit jako skutečná teoretická báze pro následně provedený 
empirický výzkum. Proto není možné očekávat ani věrohodné interpretace a závěry. Po formální 
stránce je práce hluboko pod standardem pro diplomovou práci a je třeba zvážit, jestli je vůbec po 
formální stránce akceptovatelná.

Práci hodnotím jako hraniční z hlediska minimálních požadavků na diplomovou práci na katedře. 
K obhajobě bych doporučila tentokrát držet se velmi striktně obvyklé struktury přírodovědné práce a 
snažit se o maximální přehlednost a informativnost, aby tak byl alespoň vyvážen deficit písemného 
projevu.
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