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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Předmětem rešerše bylo shrnout výsledky empirických studií opírajících se o 
koncepci „mateřského stylu“, tedy o tezi, že variabilitu mateřského chování savců lze 
zachytit v několika málo dimenzích.    
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce v Úvodu  objasňuje dva různé významy pojmu mateřský styl používané 
v literatuře a stručně načrtává v práci probíraná témata; v kapitole 2  podává přehled 
dimenzí mateřského stylu uváděných autory u různých druhů; v kapitole 3  probírá 
doloženou proměnlivost mateřského stylu mezi příbuznými druhy, uvnitř druhů mezi 
jedinci a uvnitř jedinců v průběhu ontogeneze a pod vlivem vnějších faktorů; 
v kapitole 4  představuje doložené důsledky různého mateřského stylu na chování a 
fyziologii mláděte; v kapitole 5  shrnuje psychologické a fyziologické proximátní 
mechanismy, které určují, ovlivňují a řídí mateřský styl; v kapitole 6  uvádí několik 
možných ultimátních příčin změn mateřského stylu v průběhu ontogeneze a 
v důsledku změn tělesné kondice. Sedmou kapitolou  je stručný závěr, následovaný 
seznamem literatury. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Použitá literární základna práce je dostatečná, seznam literatury uvádí 76 položek, 
většinou článků z vědeckých časopisů, doplněných několika kapitolami z vědeckých 
knih, a to převážně z posledních 20 let. Formát citací v textu není vždy konzistentní 
(např. práce se třemi autory, viz Fairbanks, Blau, Jorgensen, 2010). V letopočtech 
prací jsou v několika případech chyby, takže práce v textu je citována jiným rokem 
než v seznamu literatury. 
 
Z citovaných článků uvádí autorka vesměs relevantní údaje, tedy ty nálezy v dané 
publikaci, které se vypovídají k tématu probíranému v dané kapitole . 
 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky 
 
 



 Strana 2 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce obsahuje jednu graficky nijak neupravenou tabulku zahrnující názvy 
jednotlivých dosud popsaných dimenzí mateřského stylu a k nim přiřazených 
behaviorálních proměnných. Práce je členěna do čtyř hierarchických úrovní, z nichž 
první tři jsou číslovány a uvedeny v Obsahu na začátku práce. Z hlediska logiky toto 
členění přispívá k přehlednému uspořádání práce, graficky však typy písma nadpisů 
nejsou šťastně voleny, a to ani z estetického hlediska, ani z hlediska snadné 
orientace – např. fonty třetí úrovně nadpisů jsou menší než samotný průběžný text.  
 
Text je napsán srozumitelnou češtinou, délka a komplexnost vět odpovídá nárokům 
vědeckého textu, i když formulace jsou místy krkolomné a drobné gramatické chyby 
typu (absence) mezer četné. Bohužel ve vědeckých názvech taxonů jsou v několika 
případech chyby, např. Rhodentia, Susu scrofa, Felis silvesris familliaris, Ratus 
norvegicus, plemeno Landrance. 
 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Hlavní cíl práce byl splněn. Bylo shromážděno úctyhodné množství informací 
reprezentující všechny důležité směry a nálezy dosud publikovaného empirického 
výzkumu. Tyto informace byly utříděny a jsou sumárně podány v jednotlivých 
kapitolách podle základní otázek týkajících se konceptu mateřského stylu: Co se 
tímto pojmem rozumí, jaké konkrétní podoby mateřského stylu byly dosud popsány, 
jak tyto podoby variují mezi druhy, mezi jedinci a uvnitř jedinců, čím jsou 
determinovány a jaké mají důsledky.  
Jakkoli je celkové „makro“uspořádání práce je logické, a jazykové podání na 
„mikro“úrovni jednotlivých vět srozumitelné, na „mezo“ úrovni, tj. uvnitř jednotlivých 
kapitol přehlednost a logika dosti schází. Každý oddíl by měl začít vymezením 
problému a po uspořádaném a strukturovaném přehledu poznatků dojít k závěru. 
Práce proto splnila svůj účel jen zčásti: poslouží k základní orientaci jakým 
způsobem a v jakých směrech se dosud o mateřských stylech bádalo a poskytne 
uspořádaný soupis literatury, ale neposkytne to nejcennější, co čtenář v review 
hledá – totiž vlastní kritický a tvůrčí pohled, který by odhalil a jasně vyslovil, co 
nejdůležitějšího a nejzajímavějšího dosavadní bádání přineslo a které palčivé a 
zásadní otázky zůstávají nezodpovězeny či byly otevřeny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta: 
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Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: z.starostova@post.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: Zuzana Starostová, katedra zoologie P řFUK, Vini čná 7, 128 44 
Praha 2 

 


