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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): 

 
Hypotézy i cíle práce jsou zformulovány dobře, ale vzhledem k počtu pozorovaných hodin, ze kterých 
autorka vycházela při analýze dat, poněkud ztrácejí smysl – je jich zbytečně moc (10 hypotéz). 
Nicméně soudím, že v zásadě jsou cíle práce naplněny. Vzhledem k malému počtu pozorování 
výsledky některých hypotéz (například, hypotéza č.9) nelze brat jako potvrzenou hypotézu a pouze 
možný předpoklad. Z osobní mnohaleté zkušenosti pozorování goril v Zoo Praha můžu s určitosti 
konstatovat, ze výsledky hypotézy č.9 jsou zcela opačné. Protože autorka zrovna minula v čase 
výskyt chování samce, zaměřený na hru s mláďaty, ještě neznamená, že toto chování se nevyskytuje.   
 
 

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 dosti rozporuplně. Metodika práce je zpracovaná dobře. Naopak, 
v časti, věnované přehledu literatury, jsou namíchána data z článků a jiných publikací, věnovaných 
především gorilám horským a gorilám nížinným východním. Není ale nikde popis chování goril 
nížinných západních, na které autorka zaměřila svůj vlastní výzkum (str.7, 13-14). Grafy i tabulky 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 průměrná.  Jsou zde překlepy (například na str.11 – George Schiller místo 
George Schaller, na str. 41: hra s močí místo hra s míči). Na str.7 u citace Vančatová není uveden 
rok. Stát Rwanda neexistuje (v současnosti v posledních 10 letech se nazývá Demokratická republika 
Kongo) (str.8). Autorka nesprávně určuje věkové zařazení jednotlivých mláďat goril, což neodpovídá 
přijaté specifikaci pro tento druh. Například mláděti Kiburimu v době pozorování bylo kolem 1roků, 
Tatuovi je kolem 4 let, Moje kolem 7,5 roků. V žádném případě nejde všechna tato mláďata zařadit do 
jedné věkové skupiny adolescentů (str.42). Jazykový projev je dobrý, členění práce přehledné a 
logické. 
 
 

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

 



Celkový dojem je poměrně dobrý, a to zejména z hlediska vlastního zpracování.  
Po stránce metodické má však práce poměrně závažné nedostatky. 
 
Připomínky k představené práci bych shrnula v následujících bodech: 

1. Počet pozorovaných hodin je malý (15 hod.). Může byt v prácí použit jako nástin budoucího 
výzkumu, jako ověření metodiky, nikoliv však jako podklad pro dalekosáhlé závěry k 10 
různým hypotézám. Vzhledem k předpokládanému pokračování výzkumu se ale dají tyto data 
použít v budoucnu. Myslím si, že by pokud si autorka udělala čas a prošla archivní 
videozáznamy chování goril v zoo Praha za několik let, které jsou běžně dostupné na 
internetu, určitě by měla lepší představu o tom, co jsou to hry u goril a o vyčlenění dvou-tří 
základních hypotéz. V tomto případě méně znamená skutečně více. 

2. Schází jasně definovaný popis věkových skupin u goril. 
 

 
 

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

 
1. Jaké jsou věkové skupiny u goril? 
2. Jaké jsou věkové rozdíly v herním chování? 

 
 

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

 
 Práci doporučuji k obhajobě a i přes uvedené nedostatky práce navrhuji hodnocení velmi 
dobře. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 5.9.2011.      Marina Vančatová, PhD. 
              Podpis 
 
 
 
 

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

 
 

 


