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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 

 
Zformulované hypotézy byly testovány různými statistickými metodami, které jsou používány běžně 
pro analýzu etologických dat. Z tohoto hlediska je statistické zpracování zcela v pořádku.  
 
 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich 
diskutování, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 

 
Obsahově je práce zpracována velice dobře. Metody odpovídají vytčeným cílům práce.  Grafy jsou 
ilustrativní a mají vysokou vypovídající hodnotu. 
 
 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru 
použité literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková 
grafická úprava, přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, 
úroveň kvality tabulek, grafů, obrázků a příloh, apod.): 

 
Formální úprava práce je dobrá. Některá použitá slova nejsou vždy přesná. Tak například autorka 
používá větu: Samec Richard přemísťoval všechny členy kromě Tatua a Kiburiho (str.51). Tato věta 
z jazykového hlediska nemá žádný smysl. Richard rozhodně nikoho nepřemisťuje, ale ostatní členy 
skupiny se můžou mu vyhýbat. To samé se týká věty na str.58: Tatu distribuoval tyto kontakty…  
 
 

4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, 
možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 

 
Celková dojem je velice dobrý. Autorka maximálně využila existující statistické metody ke zpracování 
dat a ověřování zformulovaných hypotéz. 
Nicméně mám následující připomínky k předkládané práci: 

1. Strana 9 – nepřesné systematické zařazení goril, neodpovídá (jsou opomíjeny poddruhy gorila 
nížinná západní a gorila nížinná nigerijská). 

2. Strana 9 – Státy Zair a Rwanda neexistuji už řadu let. Doporučují používat současné 
geografické názvy. 

3. Autorka  na str.12 popisuje různé druhy sociální organizace primátů, ale zcela opomíjí popis 
sociální organizace u goril (age-graded – věkově odstupňovaná sociální organizace). 



4. Na str.19 je uváděna velice nepřesná definice nástrojového chování, vůbec nejsou zmíněny 
šimpanzi, u kterých je popsáno o mnoho více způsobu použití nástrojů, než třeba u 
orangutanů, o kterých se autorka naopak zmiňuje. 

5. V seznamu literatury se uvádí citace autorů Přívratský, Teodoridis, Vančata, 2009. To je ale 
sborník jednotlivých článků, není jasné, které z nich autorka použila.  

 
 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 

 
1. Jak autorka došla k závěru, že gorilí samec zkoumáním ušního mazu u samic určuje fází 

jejích pohlavního cyklu. Odkud to má? Kdo je eventuálně autor práce, jak to je průkazné?  
2. Co autorka myslela větou: Hodnostní pořadí samic ve skupině totiž odpovídá pořadí, v nimž si 

je samec osvojuje (str.71). Co znamená slovo „osvojuje“ a jak to tedy samec dělá? 
 
 

7. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, 
velmi dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě):  

 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení Výborně. 

 
 
 
 
 
V Praze dne 5.9.2011.     Marina Vančatová, PhD.  
                 
 
 
 
 

Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 
Při nedostatku místa použijte další list. 

 
 

 


