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Rozeznávání tváří a emočního výrazu u primátů
x Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce je shrnutí dosavadních poznatků týkajících se rozeznávání tváří a
emočních výrazů u primátů, s důrazem na metodiku experimentů.

Struktura (členění) práce:
Práce má 40 stan, obsahuje úvod a čtyři kapitoly. V první kapitole podává autorka
stručný přehled o neuronálních strukturách, které se na rozeznávání tváří podílejí.
Druhá kapitola je zaměřena na experimentální metodiku, která se při zkoumání této
problematiky používá. Třetí kapitola obsahuje přehled dosavadních experimentů u
jednotlivých druhů primátů, včetně mezidruhových studií. Je zde obsažen i stručný
nástin problematiky u jiných živočišných druhů, než jsou primáti. Čtvrtá kapitola je
závěrem práce, kde se autorka snaží setřídit dosavadní poznatky u jednotlivých
druhů primátů do přehledné tabulky a kriticky je zhodnotit.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Použité zdroje jsou adekvátní, v dostatečném množství a správně citované.

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

x

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
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Práce je zpracována přehledně, s adekvátní obrazovou dokumentací. Jazyková
úroveň práce je velmi dobrá, práce je čtivá, bez gramatických či stylistických chyb.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autorka zpracovala zadané téma pečlivě a velmi dobře. Dohledala si
samostatně příslušnou literaturu, nastudovala ji a zpracovala.
Práce je přehledně členěná, čtivá a bez zbytečných gramatických chyb.
V závěru autorka shrnuje dosavadní znalosti o kognitivní schopnosti
rozeznávání tváří a emočních výrazů u primátů do přehledné tabulky.
Práci doporučuji k obhájení a hodnotím stupněm „výborně“.

Otázky a připomínky oponenta:
x

Návrh hodnocení školitele nebo 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 zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací –
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby
• Posudek
se
odevzdává
(zasílá)
v elektronické
podobě
na
e-mail:
zuzana.starostova@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1
výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: Zuzana Starostová, katedra
zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2

