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Předložená disertační práce se skládá ze tří časopiseckých článků, z toho dvou publikovaných a 

jednoho podaného: 
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(další dvě práce, které nejsou bezprostřední součástí disertace a na nichž má kandidátka autorský 

podíl, jsou přiloženy v apendixu: 

 

Frynta, D., Marešová, E., Landová, E., Lišková, S., Šimková, O., Tichá, I., Zelenková, 

M., & Fuchs, R. (2010): Are Animals in Zoos Rather Conspicuous than Endangered? 

Nova Science Publishers, Inc., New York. 

 

Frynta, D., Šimková, O., Lišková, S., & Landová, E. (2013): Mammalian collection on 
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Tyto práce jsou opatřeny jednadvacetistránkovým obecným úvodem v anglickém jazyce, 

desetistránkovým seznamem literatury a stručnou sumací výsledků.  

 

 

 

Předložená disertační práce, v níž v jednotlivých článcích odpovídá autorský podíl kandidátčině 

pořadí v seznamu autorů, navazuje na delší tradici týmového výzkumu, prováděného skupinou pro 

ekologii a etologii, týkající se lidských vizuálních a estetických preferencí při percepci rozmanitých 

živočišných druhů, z největší části obratlovců. Jedná se celkově o průkopnickou práci s 

dalekosáhlým praktickým dopadem, už proto, že spektrum druhů chovaných v zoologických 

zahradách nutně odpovídá spíše divácké atraktivitě nežli reálnému stupni ohrožení (pokud u 

papoušků je ještě jakási naděje, že ochranářská hlediska mohou být do chovných programů nějak 

vnesena administrativními prostředky, v případě řekněme ohrožených druhů roztočů je vše ztraceno 

již předem). Tato skutečnost, z hlediska konzervátorské snahy o ochranu druhů jistě poněkud 

skličující, je zajisté z psychologického hlediska dobře pochopitelná a dá se důvodně soudit, že 

pokud by snad papoušci či pitty sami vyvinuli „zoologické zahradnictví“ našeho typu, rovněž by 

nepostupovali zgruntu jinak, než podle vlastních estetických preferencí. Velmi zajímavé jsou i 

kandidátčiny vývody o stopách někdejšího nokturnálního způsobu fungování našich předků v 

lidských barevných preferencích podnes.  

Kandidátčina píle a nadání ve spojení s bedlivým a metodicky důsledným vedením ze strany 

vedoucího daly vzniknout publikacím uplatnitelným v „dobrých“ žurnálech se značným IF či 

kvalitních kolektivních monografiích a lze očekávat, že i poslední článek se záhy dočká podobné 

akceptace, ačli k tomu v mezičase již nedošlo. Práce slynou jasností cílů i dobře vysvětlenou 

metodikou, adekvátní aplikací statistického aparátu i možností praktické aplikace provedených 

výzkumů, které výrazně překračují rámec obvyklé akademické učenosti pro učenost samu. 

 

Vycházeje z těchto skutečností mohu s dobrým svědomím kandidátčin disertační spis označit jako 

vyhovující ve své akademické kategorii, doporučit jej k obhajobě a autorce popřát do dalších 

výzkumů tolik elánu a odborné erudice, jak je projevila ve své dosavadní práci. 
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