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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 i hypotézy dotazníkového šetření jsou uvedeny přehledně, všechny cíle práce byly splněny, 
všechny hypotézy byly ověřeny.  
 
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.): 
 
Práce obsahuje rozsáhlou a podrobnou teoretickou část, kde se autorka neomezuje jen na popis 
zkoumané problematiky u člověka, ale srovnává ji i s jinými skupinami živočichů. Zvolené téma není 
jednoduché, ale autorka se ho zhostila bez odborných chyb. Na teoretickou část navazuje 
dotazníkové šetření, které má všechny náležitosti a metodicky je správně provedeno. Počet 
respondentů byl poměrně vysoký, což opět vyžadovalo od autorky značné nasazení. Hypotézy jsou 
vyhodnoceny a výsledky srovnány s dostupnou literaturou.   
 
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.): 
 
Výborný dojem z odborné stránky práce kazí ale formální zpracování. Není v silách oponentky vypsat 
konkrétně všechny chyby, které se zde vyskytují – pro ilustraci uvádím jen: citace, pravopis, 
interpunkce, popisy obrázků, grafů, map, totožný text u některých kapitol (1.27 a 1.40), stejné názvy u 
různých kapitol (1.6 a 1.38), strana 30 umístěná až za stranou 48 apod. Též se mi nezdá vhodné 
nahradit slovo „postižený“ slovem „inkriminovaný“ při formulaci hypotéz.  
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Práce je velice pěkná, odborně zajímavá, zvolené téma je náročné a autorka se ho snažila důkladně 
zpracovat. To se jí podařilo, ale už jí zřejmě nezbyl čas na to, aby si po sobě práci přečetla a opravila 
chyby.  
 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 
Předložená práce splňuje i přes výhrady požadavky kladené na tento typ prací, doporučuji ji 
k obhajobě a hodnotím ji výborně. 
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