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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 práce byly stanoveny jasně, bohužel pracovní hypotézy jsou formou tzv. schémat chování. 
Faktem ale je, že se jedná o práci bakalářskou, jejímž cílem nebyl dlouhodobý výzkum a vlastní 
výzkum je vlastně pilotní studie, soubor případových studií, a proto stanovit přesné, statisticky 
testovatelné hypotézy je krajně obtížné. Podle mého názory byly hlavní cíle práce splněny a jednotlivé 
schémata chování dobře doloženy a v mezích možností i solidně vyhodnoceny. 
 

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 velmi dobře zpracována, struktura teoretické části je srozumitelná a přehledná, 
zpracování materiálu je také na velmi dobré úrovni. Rovněž diskuze i závěr jsou stručné, jasné a 
výstižné. Autorce v tomto rozhodně nelze tvůrčí přístup a důsledný a pečlivý přístup se kterým k práci 
přistoupila. Práce má celkově logicky dobře strukturovaný obsah. Přílohy jsou vesměs velmi dobře 
zpracované, tabulky jsou přehledné, grafy názorné a grafické přílohy dobře vybrané. 
 

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 stránka je velmi dobrá, práce je srozumitelná a bez větších gramatických problémů. 
Literatura je poměrně rozsáhlá obsahuje 25 českých i cizojazyčných položek, z toho 19 internetových 
a je vybrána příhodně, co se týká internetových zdrojů ve zcela dostatečné míře, časopisecké 
reference by mohly být rozsáhlejší. Celkově práce působí z hlediska formálního velmi dobrým 
dojmem. 
 

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

 
Domnívám se, že práce byla napsána s chutí, autorka má o problematiky evidentně zájem. Práce je 
po všech stránkách solidní a vyvážená, je vidět, že autorka důsledně konzultovala. Práce poskytuje 
velmi zajímavé údaje o herním chování goril, byť se zatím jedná spíše o případové studie než 
výsledky déledobého soustavného výzkumu. Přístup je originální, metodicky dobře propracovaný, ale 
výsledky zatím nejsou publikovatelné. Nicméně v práci je presentována velmi solidní metodika včetně 
dobrého etogramu, takže pokud bude Barbora Svátková v problematice pokračovat je naděje na 
publikování výsledků. 
 



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

 
A) Můžete jasně a stručně charakterizovat roli dospělých jedinců v rozvoji herního chování 

v pražské skupině goril? 
B) Domníváte se, že herní chování mláďat je pozitivní z hlediska rozvoje sociální struktury 

goril chovaných v zajetí? 
C) Jsou různé projevy chest-beatingu v herním chování různé s ohledem na věk a pohlaví? 

 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, 

velmi dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě):  
 

Práce splňuje kritéria kladená na bakalářské diplomové práce, považuji jí za zdařilou, a proto ji 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V……………Praze…. Datum……4. 9. …2011.  Doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 
              Podpis 
 
 
 
 

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

 
 

 


