
Posudek školitele magisterské diplomové práce 
 

Magisterská diplomová práce Lucie Průšové s názvem „Experimentální výzkum specificity 
strachu z hadů u lidí: korálovcovité vzor“ má celkem 82 stran, z toho 55 paginovaných stran textu 
a 27 stran příloh, převážně ilustrujících výsledky znázorněním výsledného pořadí studovaných 
stimulů (hadů) s jejich obrázky. Seznam literatury čítá 87 položek. 
 Práce byla zadána jako pokus prohloubení našich dosavadních výsledků týkajících se reakcí 
lidí na živé korálovky s aposematickými „korálovcovitými“ vzory či jejich obrázky. V daném 
případě šlo o to, zda schematizované obrázky v podobě tyčinek či koleček vyvolávají shodnou 
odpověď jako obrázky skutečných hadů. Použití obrázků umožnilo navíc zahrnout jak korálovky, 
tak i prudce jedovaté korálovce a tak prověřit, že mimetik (korálovka) je vnímán lidmi shodně jako 
skutečný korálovec vyznačující se na prvním pohled patrným odlišným řazením žlutých, červených 
a černých pruhů v „korálovcovité vzoru“.  
 Chtěl bych především vyzdvihnout, že vlastní práce byla velmi pracná díky složitostem 
spojeným s přípravou stimulů vyžadující zachovat co nejvěrněji barvy a vzory hadů i u jejich 
schematizovaných zobrazení. Není též bez významu připomenout, že testováno bylo pět sérií 
stimulů, čtyři z nich dvakrát, pokaždé na stovce (či větším počtu) respondentů. Výsledkem je cca 
950 provedených testů s více než 30 tisíci analyzovaných údajů (čísel, pořadí). Z toho vyplynula 
nutnost provést skutečně velký až nepřehledný počet ne vždy zcela triviálních statistických analýz, 
které je dost obtížné čtenáři vysvětlit, jak v metodice, tak i ve výsledcích. Diplomantka ovšem 
musela příslušné dílčí analýzy provést, jejich smysl a logiku pochopit a nakonec s dopomocí 
školitele a konsultantky interpretovat. To není ani v nejmenším jednoduchý úkol, jakkoli lze jistý 
metodický návod najít v našich předchozích publikacích o korálovkách. 
 Skutečnost, že respondenti hodnotili korálovce a jejich příslušné mimetiky zcela shodně nás 
nepřekvapila. Tento zcela očekávatelný výsledek, je nicméně předpokladem pro další 
experimentální práci (s užovkami se pracuje nápadně lépe než s jedovatci, kteří vás zabijí). Další 
výsledky nás ale trochu zaskočily: osy krásy a strachu se u korálovců a zejména u umělých stimulů 
nápadně podobaly, v rozporu s tím, co jsme dříve zjistili u korálovek. Pokusy měnit formu stimulů 
však příliš nepomohly. Výsledkem je několik zajímavých zjištění přinášejících více otázek než 
odpovědí, jakož i potřeba vykonat dodatečné experimenty k řádnému publikačnímu završení 
projektu. Doufám, že se tak stane na samém počátku doktorského studia dnešní diplomantky.  
 S přístupem diplomantky k přípravě diplomové práce jsem byl na výsost spokojen. Řádně se 
mnou a s konzultantkou komunikovala, pracovala pilně a do značné míry samostatně. Zajímala se 
nejen o vlastní projekt, ale zajímala se i o přesahové aspekty a podílela se i na dalších výzkumech a 
např. pomáhala i při organizaci etologické konference. 

Jistým problémem byl letošní (asi zbytečně) časný termín odevzdání diplomových prací 
v polovině srpna (na místo konce srpna či počátku září), který způsobil, zbytečný časový tlak na 
končící diplomanty a jejich školitele. Během posledních dvou týdnů před odevzdáním jsem dlel 
v Kamerunu u pygmejů kmene Baka a ve funkci školitele jako finálního editora mne musela 
vystřídat a zastoupit konzultantka. Nicméně, dostatečný časový prostor chyběl. Nezastírám, že by 
kvalitě práce velmi pomohlo, kdyby byl dostatek času na pilování formální, stylistické, gramatické 
a grafické podoby spisu. Jako školitel práce, od které se nijak nedistancuji, rád přenechám kritické 
výtky oponentovi a doufám v jeho shovívavost v tomto směru.  
 Závěrem konstatuji, že práce Lucie Průšové rozhodně splňuje nároky kladené na magisterské 
práce a mohu ji tedy bez váhání doporučit k obhajobě a kladnému hodnocení. 
 
V Praze dne 12.září 2013 
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