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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo shrnout dostupnou literaturu týkající se negativních emocí (strachu 
a „disgustu“) ze zvířat a na základě biologického posouzení reálného rizika, které 
pro člověka jednotlivé druhy zvířat představují revidovat smysluplnost evolučně 
psychologických hypotéz.   
 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Struktura práce je standardní a je uspořádána podle druhu vědních disciplín, které 
se analýzou strachu a „disgustu“ zabývají: původní psychologický pohled na celou 
problematiku, odlišení obou emocí podle fyziologických a neurofyziologických 
ukazatelů, psychologické metody testující pomocí dotazníků specifické fobie ze 
zvířat, biologický pohled na nebezpečnost jednotlivých zvířat pro člověka v různých 
částech světa a závěrečné shrnutí včetně mezikulturního srovnání. 
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ano, včetně specializovaných knih v ČR nedostupných, které autorka pomáhala 
obstarat. 
 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce má velmi dobrou formální úroveň, oceňuji uvedení fotagrafií, tabulek a ukázky 
dotazníků velmi dobře ilustrující celou problematiku. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Vytčené cíle práce byly celkově splněny. Práce shrnující negativní emoce, 
které vyvolávají jednotlivé druhy zvířat se na první pohled jeví velmi jednouše. 
Celé review je však při bližším pohledu komplikována tím, že se této 
problematiky celkem nezávisle dotýká hned několik vědních oborů, které mají 
jiné paradigma a jiné výzkumné cíle. Samotné emoce strach a „disgust“  jsou 
zkoumány z pohledu proximátního – jak je poznat a odlišit různě 
sofistikovanými metodickými přístupy (fyziologie, neurofyziologie, 
psychologie) a popřípadě, jak je léčit přesáhnou-li průměrnou míru a jsou pak 
v literatuře popisovány jako speifické fobie ze zvířat (psychologie, psychiatrie, 
medicína).  Samostatným pohled na ultimátní mechanismy a na evoluci celého 
fenoménu zajímá zejména některé evoluční psychology a celá problematika se 
pak řeší z úplně jiného pohledu. V celé spletité problematice se však nikdo 
profesionálně nezabýval tím, zda stimuly – jednotlivé druhy zvířat - ze své 
biologické podstaty mohou člověka nějak ohrozit.  Ze zoologického pohledu 
nikdo neřešil otázku, zda je smysluplné o společné koevoluci určitého zvířete 
a člověka vůbec uvažovat. 
Právě s pochopením různých metodických přístupů a cílů jednotlivých 
vědních oborů se Šárka Peléšková vyrovnala velmi dobře, zejména co se týče 
psychologického pohledu. Trochu potíží jí způsobovala právě neurobiologická 
a fyziologická podstata těchto negativních emocí – což je pochopitelné 
vzhledem ke složitosti této problematiky. Biologická část je zpracována 
celkově dobře a pokouší se i o diskuzi se základními evolučně 
psychologickými hypotézami, nicméně, pro větší relevantnost této diskuze by 
musela být více a hlouběji probrána evoluce člověka a jednotlivých skupin 
zvířat vyvolávajících negativní emoce, což už bylo nad rámec této práce.  
Práce Šárky Peléškové je celkově pojatým pohledem na mezioborovou 
problematiku negativních emocí, které vyvolávají různé druhy zvířat a uvádí i 
dostupné údaje o relevantnosti rizika, která tato zvířata pro člověka 
představují. Pokud by bylo více času na závěrečné dotažení celé práce, bylo 
by dobré více akcentovat diskuzní charakter některých partií. Celkově však 
práci hodnotím velmi kladně, plně ji doporučuji k obhajobě a hodnotím 
známkou 1 až 2 podle způsobu obhajoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
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Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 
X 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 rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz  
(pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 

mailto:lucie.jurickova@seznam.cz

