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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): 
 
Cíle a hypotézy byly formulovány vhodně, jasně a přesně. Cíle práce byly naplněny a hypotézy byly 
ověřeny jak empirickým výzkumem tak pomocí statistického etologického programu MatMan1. 
 
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.): 
 
Obsahové zpracování je velmi dobré, to zejména co se týká vlastního výzkumu. V teoretické části jsou 
čas od času poněkud neohrabané nebo nepřesné formulace. Metodika i metodologie vlastního 
výzkumu je na velmi dobré úrovni, materiál, tedy skupina zkoumaných goril, je velmi dobře popsána, 
byl připraven a ověřen kvalitní etogram. Diplomantka pracovala tvůrčím způsobem, s velkým zápalem, 
a zvládla v praxi velmi dobře i náročnou metodiku. Interpretace výsledků je střízlivá a přesná. Někdy je 
na hodnocení vidět, že autorka si výzkum vzala za svůj, a proto se uchyluje k trochu subjektivním a 
emotivním formulacím, což ale nevidím jako problém. Práce má logickou strukturu a vhodné, přesně 
zpracované přílohy. Kapitola Výsledky výzkumu je přehledně a po vědecké stránce kvalitně 
zpracovaná. Komentáře k tabulkám a ověřování hypotéz je korektní, jasné a stručné. Je vidět, že 
dobře pochopila statistické hodnocení pomocí programu MatMan, protože výsledky komentuje 
jednoznačně a etologicky správně. Diskuze se zaměřuje především na komentář k testovaným 
hypotézám, avšak má i řadu zdařilých obecnějších míst, takže svojí úlohu rozhodně splnila. Závěr je 
stručný jasný a přehledný. 
 
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.): 
 
Z hlediska formálního je práce na dobré úrovni, i když její kvalita je trochu horší s ohledem na 
jazykovou stránku, Ne že by práce hýřila gramatickými chybami, ale spěch při dokončování vedl k na 
některých místech ke zkratovitým nebo ne úplně promyšleným formulacím, což je škoda a ubírá to 
diplomové práci „na kráse“. Co se týká úpravy práce nemám žádných připomínek, snad na některých 
grafech by nemusely být „přeskočené“ popisky. Práce obsahuje na 30 českých i anglických pramenů z 
větší části internetových, které jsou vybrány velmi dobře. Většina internetových zdrojů vědecký 
charakter, takže se jedná o plnohodnotné informační zdroje. Práce má dostatečný rozsah, členění je 
logické, Tabulky jsou přehledné, grafy a obrázky velmi dobré.  
 



4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍHO (úroveň a pravidelnost komunikace s autorkou, celkový dojem, silné a 
slabé stránky, originalita myšlenek, možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Práci považuji za velmi dobrou, a to to zejména její výzkumnou část. I přes časový tlak se diplomantka 
právě odborné části zhostila velmi dobře, řekl bych s jistou bravurou, a překonala velmi dobře i určité 
problémy ve struktuře dat. Trošku horší je část teoretická, ale ta je vyvážena velmi dobrou a 
přehlednou částí metodickou. Na práci je vidět, že si diplomantka vzala výzkumný problém za svůj a 
pracovala s vervou a entuziasmem. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.):  
 

A) Byla podle vašeho názoru nově introdukovaná samice Bikira jednoznačně submisivní nebo se 
vůči ní jednalo o kombinaci dominantních a xenofobních reakcí? 

B) Jakou roli hrál v sociální struktuře v období introdukce Bikiry alfa samec? 
C) Domníváte se, že vámi získaná data ukazují, že samice Moja se chová již jako dospívající, 

plně adolescentní samice? 
D) Svědčí váš výzkum o postupné stabilizaci sociální struktury a normalizaci vztahů (zejména ke 

konci vámi pozorovaného období)? 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě):  
 
Diplomovou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. Tuto práci považuji po odborné stránce za 
nadprůměrnou, zejména po stránce badatelské, a proto ji hodnotím výborně. 

 
 
 
 
 
V Praze Datum 4. 9. 2011    …………………………………. 
             Podpis 
 
 
 
 

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


