
Posudek školitele diplomové práce

Práce Michaely Zelenkové s názvem "Atraktivita vzhledu jednotliých druhů primátů a její
důsledky'' má72 stran.

Nezastupitelným úkolem školitele je vysvětlit okolnosti, zakteýchprácevzntklaa
osobnostní a volní vlastnosti diplomantky. Michaela Ze|enková se před mnoha lety
s nadšením zapojlla do našeho ýzkumu lidských preferencí vůěi živočišným druhům a stala
se platnou členkou týmu a posléze i spoluautorkou kapitoly v knize ,Endangered species'.
Posléze se však zaěala živit chovem koní a krav atak zájem o obrázky a diplomovou práci
projevovala j en nepravidelně.

Michaela Ze|enkovávelmi dobře umí komunikovat s lidmi a proto se osvědčila
především při práci s respondenty. Na druhé straně však je extrémně nesoustavná, chaotická a

vnitřně nekonsistentní. Ilustrativní je, žekdyž dvakrát sama na zkoušku seřadila jeden
z obrázkových setů dvakrát po sobě' tak ýsledky vůbec nekorelovaly, což se nestalo snad u
žádného z našich respondentů.

Výsledkem je, že původní zámér práce porovnat zbarvení druhů s dichromatickým a
trichromatickým viděním nechala čekat tak dlouho, aŽ takovou práci publikovali jiní a nám
zbyIy jen oči pro pláč. I projekt hodnocené diplomové ptáceje sice věřím věcně zajímavý,Ieč
vý t azně zp ožděný a ny ni zneho dno cený sp ěchem.'

opus všechny známky nedokončenosti' které jen lze. Vlastní text práce byl
diplomantkou dokončován v takovém chvatu, Že jsem jiŽ neměl moŽnost jej přečíst a opravit.
Povšiml jsem si Ťady výrazných prohřešků jiŽ v úvodních partiích atakrád přenechám
kritické zhodnocení textu na oponentovi. Naproti tomu, statistickémuzpracování jsem byl
přítomen a mohu tedy garantovat jeho věcnou správnost (nikoli však správnost autorčiných
interpretací). Nicméně, statistické analýzy zahrnuté do diplomové práce representují jen
pomyslnou první etapu zpracování tohoto datového souboru. Na jeho dalším a podrobnějším
statistickém zpracováni pro publikaci spolu s konzultantkou diplomovépráce Silvií Liškovou
pokračujeme a tato práce s daty dosud není ani zda|eka definitivně uzavřena.

Závětem konstatuji, že hodnocenou diplomovou práci po zváženi všech okolností
přece jen doporučuji k obhajobě.

Daniel Frynta


