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Název práce:  
 Měření inteligence u savc ů se zaměřením na kognitivní schopnosti primát ů 
 
 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Cílem práce bylo shrnout současné znalosti o způsobech měření 
inteligence/kognitivních schopností u savců a o evolučním původu inteligence. 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je klasicky členěna, sestává z 8 kapitol. První kapitolu tvoří kratičký úvod, 
kapitola 2 poskytuje definici inteligence a kognice, následujících 5 kapitol (Měření 
inteligence člověka, Evoluční původ inteligence, Velký mozek jako evoluční inovace 
savců, Socialita jako klíč k lidské inteligenci, Měření inteligence zvířat) tvoří hlavní 
část práce, následuje stručný závěr.   
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Množství citovaných zdrojů je více než dostatečné – autor celkem cituje 111 
původních článků, přehledových článků a knih. Naprostá většina literatury je 
anglicky psaná.  
U knih autor v seznamu literatury neuvádí počet stran, několik citovaných článků 
chybí v seznamu literatury nebo jsou špatně vročeny, u několika citací jsou 
nejednotně uváděny seznamy autorů (odlišně v textu a seznamu literatury), u jedné 
reference není uveden název časopisu, u jedné je název časopisu zkomolen.   
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Netýká se. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Jazyková úroveň práce je dobrá, v práci se vyskytuje jen málo stylistických 
neobratností a minimum chyb či překlepů. Obrazová dokumentace je velmi sporá – 
v celé práci jsou pouze 3 obrázky, což nepochybně souvisí s prostorovým limitem 
vymezeným pro bakalářskou práci. 
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Splnění cílů práce a celkové h odnocení:  
 
Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Práce autorovi 
bezesporu umožnila základní orientaci ve spletitém a košatém tématu a vhled do 
mnoha fascinujících otázek. To však neznamená, že považuji práci za zdařilou. 
Hlavním problémem práce je to, že se snaží obsáhnout příliš široké téma (do jaké 
míry je toto věcí školitelova zadání je otázkou, která by měla být nastolena během 
obhajoby). Výsledkem je, že se autor v práci stručně zmíní o mnoha aspektech 
problematiky, detailně a kriticky však nepojednává žádné. Velkým tématům, která by 
sama vystačila na samostatnou práci, je pak věnován odstavec či stránka a několik 
málo citací. Shrnuté informace jsou pak nutně výběrové a celé sdělení vyznívá spíše 
povrchním dojmem. Autor se místy uchýlí ke schematické argumentaci a výsledky 
publikovaných prací nekriticky přijímá. Například kapitola 3 - Měření inteligence 
člověka – se zdá být z větší části kompilací dvou v češtině vydaných knih 
(Mackintosh 2000; Sternberg 2009), původními literárními prameny jsme zde 
občerstveni jen sporadicky. Autor se v kapitole detailně zabývá historiografií vzniku 
různých typů IQ testů, o rozdílech mezi jednotlivými testy se však nepoučený čtenář 
nedozví téměř nic. Kapitoly 4-7 jsou zdařilejší, i zde však výběr literatury do značné 
míry náhodný; autor zřídka cituje prioritní práce. Autor zde nedostatečně rozlišuje 
mezi absolutní a relativní velikostí mozku, recentní práce používající absolutní počty 
neuronů jako proxy výpočetní kapacity CNS zcela pomíjí. Závěr není závěrem, jen 
pokračováním rešerše, ač s důrazem na zásadní otázky celého tématu. 
 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
1) V kapitole 3.3.3. uvádíte: „Muži mají zhruba 6,5x více šedé hmoty mozkové než 
ženy, které mají proti mužům asi 9x více bílé hmoty.“ Toto tvrzení je evidentně 
nesmyslné. Co je to šedá hmota, co bílá hmota a jak by se musel lišit ženský mozek 
od mužského, aby toto tvrzení platilo? 
 
2) V kapitole 6 tvrdíte: A relativní velikost kůry mozkové pozitivně koreluje s velikostí 
society u primátů (zde je tento vztah nejsilnější), netopýrů, masožravců a kytovců 
(Dunbar, 1995; Ratcliffe et al., 2006; Reader a Laland, 2002; Shultz a Dunbar, 
2007). Toto tvrzení není pravdivé. Relativní velikost mozku koreluje s velikostí 
society pouze u primátů a kytovců, u ostatních savců, u nichž byla hypotéza 
sociálního mozku testována, byl vždy relativně největší mozek nalezen u druhů 
žijících v monogamních párech. 
 
3) V kapitole 7.2 píšete: „Klamání a další složité sociální manipulace jsou založeny 
na schopnosti rychlého učení, paměti a značných sociálních znalostech a 
schopnostech, je to tedy schopnost, která vyžaduje určitý substrát v podobě 
dostatečných kapacit kůry mozkové. Pokud se tedy kůra mozková primátů výrazně 
zvětšila v závislosti na takto specifických selekčních tlacích, znamenalo by to 
možnou existenci mozaikové evoluce (Byrne a Corp, 2004).“ Toto tvrzení je 
zavádějící. Z mechanistických důvodů (načasování neurogeneze) se při zvětšování 
mozku u savců vždy zvětšuje disproporčně kůra mozková (hlavně neocortex). 
Z absolutní velikosti mozku dobře predikovatelné disproporční zvětšování 
neokortexu bylo dokonce základním argumentem pro tzv. „concerted evoltion“ (viz 
Finlay a Darlington 1995), nemůže být tedy použito jako argument pro evoluci 
mozaikovou. 
 
4) Doplňující poznámka: „Zrcadlový test sebeuvědomění“ zvládla také straka 
obecná. 
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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, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie P řFUK, Vini čná 7, 128 44 Praha 2 nebo doru čte do 
místnosti 213 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 

 


