
POSUDEK 
Magisterská Diplomová práce Kompetícia v službách altruizmu – čo zdravá súťaživosť prináša predajcom 

časopisu Nový Prostor (posudek vedoucího) 

Autor práce: Mgr. Michal Šafařík 
Universita Karlova , Fakulta humanitních studií,  Katedra obecné antropologie 
Posudek třetí verze práce, odevzdané 6.1.2012 
 
Obecné poznámky 
 
Těžištěm odevzdané diplomové práce je realizovaný výzkum, spočívající v pozorování a následné analýze strategií 
prodeje pražských prodejců street newspaper NOVÝ PROSTOR a reakcí na tyto strategie ze strany (potenciálních) 
kupujících a dalších přispěvatelů. Zvykové právo stanovuje povinnost také u výzkumně orientovaných diplomových 
prací přidat také rešerši šíří i rozsahem přesahující míru nezbytnou k uvedení čtenáře do popisu metod, cílů a 
výsledků výzkumu. V práci Michala Šafaříka se tak prolínají tyto dvě základní složky referování o pozorovaných 
výsledcích a popis základních publikovaných výsledků týkajících zkoumaného tématu (altruismu), především 
v evolučním nebo experimentálně-ekonomickém smyslu. 
Tento posudek se vztahuje ke třetí verzi diplomové práce, odevzdané v červenci 2012. Struktura práce se změnila 
na základě připomínek z recenzí předchozích verzí. Snahu o změnu ovšem vidím především jako formální pokus, 
navíc dost nezvládnutý, vyhovět liteře – nikoliv duchu – alespoň některých připomínek.  Navíc hlavně těch, které 
bylo možno vyřešit jednoduchým „střihem“.  Autor sice odstranil z práce ty největší nesmysly a vědecké či logické 
boty, což je dobře. Poptávka ovšem byla po jejich nahrazení buď kvalitněji podloženými poznatky vědy, nebo ještě 
lépe kvalitnějšími vlastními myšlenkami a závěry. 
Navíc po „sestříhání“ zůstaly nepřehlédnutelné a nezahlazené stopy v podobě duplicit nebo naopak chybění celých 
kapitol, ztráty logické návaznosti textu a nesmyslného číslování i přiřazení (chybí kapitola 2, zato jsou zde dvě 
kapitoly č. 3 a dvě kapitoly č. 4. První kapitola č.3 obsahuje podkapitolu s číslem 4.2, navíc je až na pár slovíček 
identická s první z kapitol č.4… Z množství, ale hlavně z podstaty a kontextu těchto chyb lze poznat, že nevznikly jen 
v důsledku nezvládnutí wordovských procedur, ale v důsledku snahy autora zbavit se sporných pasáží – 
kritizovaných v předchozích verzích – cestou nejmenšího úsilí.  
Základní rozdělení, kterého jsem se držel v minulých hodnoceních, zůstalo v platnosti. Proto se budu při hodnocení 
této verze držet stejných principů jako tehdy.  Tj. zhodnotím obě složky zvlášť a z výsledků pak složím svůj návrh 
známky.  
 

a) Rešeršní (teoretická) část: 
Co jsem v „obecných poznámkách“ popisoval jako negativum, totiž opravování práce metodou vystříhání těch 
největších lapsů bez náhrady, se v kapitole 1 TEÓRIE ALTRUIZMU A KOOPERÁCIE V EVOLUČNE BIOLOGICKEJ 
PERSPEKTÍVE (v porovnání s předchozí variantou ALTRUIZMUS (A KOMPETÍCIA) VO SVETLE INTER-DISCIPLINÁRNYCH 
SÚVISLOSTÍ) ukázalo přesto přínosem. V nové verzi diplomant správně odvrhnul „interdisciplinární souvislosti“ jako 
příliš velké sousto a soustředil se výhradně na teorie evolučně-psychologické.  V nové verzi sice poznávám inspiraci 
- a víc než jen inspiraci - svými slajdy k přednášce „Evoluční psychologie – altruismus a kooperace“. Ale pořád lépe 
než nezvládnutý „interdisciplinární“ komplex, jehož „interdisciplinarita“ měla sloužit akorát ke znemožnění 
evolučního přístupu.  
V této kapitole chci rovněž poukázat na posun směrem k primárním zdrojům. Přesto mám ke spokojenosti daleko. 
Autor cituje zdroje v takových souvislostech a vkládá jim do pera taková vysvětlení, že často pochybuji, zda tyto 
citované články autor četl pozorně (a zda vůbec). Například článek Nowak,Tarnita – Wilson E.O., 2010  je spíš 
modelem některých jevů souvisejících s příbuzenským altruismem, rozhodně ne alternativní teorií. Rovněž 
vysvětlení  „Kukučky využívajú presne takúto situáciu – parazitovanie na prirodzenej tendencii vtákov starať sa o 
mláďatá vo vlastnom hniezde“ by dnes jen málo biologů přijalo jako bezvýhradný fakt nepotřebující další komentář.  
Že by „teoretický predpoklad (příbuzenského altruismu) však nebol nikdy empiricky doložený“ netvrdí snad ani ti 
nejortodoxnější z kreacionistů, pokud znají alespoň pojem příbuzenský altruismus. Kromě toho se takto kategorické 
tvrzení těžko srovnává s názvem dané podkapitoly Vybrané príklady príbuzenského altruizmu. Dále: Behaviorální 
reciprocita sama o sobě NENÍ a NEMŮŽE BÝT evolučně stabilní strategií, což jsem diplomantovi už párkrát 
vysvětloval. 
Kapitolu 3 (ALTERNATÍVNE ZÍSKAVANIE ZDROJOV – ŽOBRANIE A PREDAJ POULIČNÝCH ČASOPISOV, TZV. 



„STREETPAPEROV“) jsem v předchozím posudku hodnotil pozitivně, seškrtáním utrpěla újmu spíše náhodnou než 
cílenou: část se náhle ztrácí a je nahrazena texty nesouvisejícími – dle číslování i logicky patřícími jinam. Byla by 
dobrým úvodem k vysvětlení smyslu a konstrukce experimentu (mezilidské interakce a chování při získávání zdrojů 
na základě altruismu náhodných kolemjdoucích)… kdyby byla. Takhle vím, kam diplomant míří, pouze z předchozích 
verzí práce; z aktuálního textu to jasné není.  
Ve druhé kapitole 3 (TEORETICKÉ VÝCHODISKA PRÁCE) je koncept vysvětlený o něco jasněji – srovnání prodeje se 
žebráním, důvod a smysl užítí Spenceho signální teorie her ve výzkumu. Logicky nesmyslně tu chybí popis modelu 
časové substituce u žebráků Rozhodovanie žobrákov o ich pracovnom a voľnom čase, který se objevuje v celku až 
jako součást první kapitoly 4. Přitom má patřit k základním teoretickým východiskům (jak dokazuje už jeho 
testování v 4.3. Dostačovači vs. maximizéri a 4.5.Aktívny maximizér vs. pasívny dostačovač (zde mám na mysli 
druhou z kapitol č.4, popis výsledků experimentu).  
Škoda, že v Teoretických východiscích autor jen špatně ovládá svou touhu bojovat proti teorii evoluce, viz např. 
hned začátek: ,,V evolucionosticky ladenej psychológii, je často diskutovaný problém recipročního altruizmu, ktorý je 
založený na princípe ,,ja dám tebe, ty dáš mne“, alebo starozákonného ,,oko za oko, zub za zub“ cituje jako odkaz 
z Bible („Exodus 21, 23-25“). Nekritizuji použití citátu z Bible jako takové, pouze nesmyslnost užité formy citace (v 
knize Exodus se o evoluční psychologii nic nepíše) a hlavně neodpustitelné znásilnění samotného biblického textu.  
Kromě toho se nemohu ztotožnit se znevažující koncovkou slova „evolucionisticky“, myslím že není správně ani ve 
slovenštině. 
Dále: Zařazení kapitoly o Vězňové dilematu do teoretického konceptu je vůbec nesmyslné, jak z hlediska motivace 
(Vězňovo dilema těžko popíše vztah mezi dárcem a obdarovaným, kde obdarovaný nemá vůči dárci žádný 
vyjednávací potenciál), tak z důvodu nepřílišného pochopení Vězňova dilematu uchazečem (a s tím souvisejícím 
zaplevelením nesmysly, např. Tit for Tat není „Vězňovo dilema“, ale jedna ze strategií při hrách podobných Vězňovu 
dilematu). Autor popíše Vězňovo dilema a s ním související Reciproční altruismus, aby nám dokázal, že to celé nemá 
s naším problémem vůbec nic společného.  Celý tento začátek Teoretických východisek na mě působí jako násilně 
přibitá záminka pro kritiku toho, co si autor představuje pod pojmem evoluční psychologie.   
 

b) Výzkumná část 
Samotný výzkum a výsledky stále hodnotím jako velmi dobré, přínosy Michala Šafaříka k designu dříve přispěly 
k proměně mého prvního návrhu - plného chyb a prakticky nerealizovatelného – ve výzkum dokonaný.  Popis 
předpokladů a designu však už nikoli. 
Největším a nejdůležitějším příspěvkem kandidáta byla ovšem právě to vykonání. Michal Šafařík sesbíral sám data 
více než 80 hodin pozorování realizovanými v terénu. Což znamená několikanásobek tohoto času skutečně v terénu 
aktivně pobývat. Podmínky navíc nebyly vždy plně příhodné, kromě zvládnutého smíření se s klimatickými 
protivenstvími chci vyzdvihnout jeho schopnost na místě řešit problémy sociálního rázu. Těch se objevilo skutečně 
nadkritické množství především v důsledku blbého nápadu Věcí veřejných vyslat své milice proti potřebným, a to 
zrovna v období probíhající jeho terénní práce. Musím zmínit, že nakonec celkem jen dva z prodejců odmítli 
zařazení do výzkumu. 
Statistické zpracování dat pochopitelně také nehodnotím, pouze interpretaci výsledků a vyvození závěrů, které 
shledávám kvalitní. 
 
Závěr: Rešeršní část práce (a text) hodnotím známkou 3-4, výzkumnou (tzn. o čem text referuje) 1.  
Výzkumnou považuji za důležitější a přínosnější, ovšem pouze dokud se práce dokáže udržet nad hladinou 
schopnosti podat referenci „co jsem vlastně vyzkoumal a jak“, srozumitelnou alespoň pro toho nejnadšenějšího a 
nejmasochističtějšího čtenáře. Pokud text tento základní práh přeskočit nedokáže, potápí s sebou bhžl i výzkum. O 
jehož kvalitě a přínosu vím sice já, ale potom už jen ti, jimž ji já nebo Michal Šafařík vysvětlíme. Náhodný čtenář 
diplomové práce asi nikoliv.  Z těchto důvodů navrhuji výslednou známku 3. 
 
Otázky k autorovi nemám, ale neodpustím si alespoň na poslední chvíli pedagogickou poznámku: Michale, až budeš 
zase číst kreacionistické „důkazy“ o nesmyslnosti evolučních teorií, pak si zkus vzpomenout, jak vznikala tato Tvoje 
práce (u níž to ani nemělo být cílem). Věz, že drtivá většina „kritik“ evoluce není vědecky podložena o nic lépe, 
pouze při hodnocení – pokud vůbec nějaké bylo – narazila na publikum ke kreacionismu vstřícnější. 


