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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…)
Podle autorky je cílem „kritická rešerše prací o imprintingu u člověka a na základě 
této kritické analýzy dospět k závěru zda u člověka tento fenomén skutečně 
existuje“. Jinak je cílem práce samotná rešerše etologických a sociobiologických 
prací zabývajících se vlivem rané zkušenosti na pozdější sexuální preference 
v dospělosti u člověka a výběr dalších prací dokreslujících evoluční kontext tohoto 
fenoménu. Komparativní perspektivu tvoří nepříliš šťastný výběr prací o ptácích, za 
účelem definice pojmu a pouze několik málo relevantních prací o savcích.

Struktura (členění) práce:
Práce je členěna jako velice stručná rešerše, která se však dotýká i hodně složitých 
fenoménů jako je vliv imprintingu na inbreeding popřípadě outbreeding. V první 
kapitole autorka popisuje jak byl imprinting původně definován Lorenzem a dalšími 
klasickými etology, ve druhé kapitole uvádí základní charakteristiky imprintingu jako 
zvláštní formy učení. Ve třetí kapitole autorka ve dvou odstavcích popisuje příklady 
rodičovského imprintingu a ve čtvrté kapitole krátce vysvětluje pojmy jako je 
inbreeding a outbreeding a uvádí jejich negativní vliv na fitness u některých primátů 
a u člověka plus obecně známou úvahu o tom, že optimální je jakási střední míra 
příbuznosti. Evoluční význam sexuálního imprintingu v souvislosti s těmito procesy 
však v této kapitole diskutován není.Čtvrtá kapitola se věnuje sexuálnímu 
imprintingu u člověka a v páté je uvedeno několik studijí primátů ukazujících na silný 
vztah mezi matkou a mládětem, který vzniká v brzké ontogenezi. Obecný závěr 
práce tvoří velmi stručná šestá kapitola.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Celkově je v práci citováno 54 původních prací a sedm přejatých citací. Problém 
tvoří výběr relevantních citací, který je u jednotlivých témat nevyvážený.
Literární zdroje jsou dostatečné v kapitolách o sexuálním imprintingu u člověka, 
které jsou těžištěm práce. V jiných kapitolách recentní práce chybí a téma práce 
mohlo být pojato šířeji (viz dále). V seznamu literatury jsou opakovaně špatně 
citovány knihy, chybí nakladatelství, místo vydání popřípadě počet stránek. Občas je 
citováno nejednotně (zkratky vs. plný název časopisu), někdy je zkomolen název 
časopisu. Ale celkově těchto formálních chyb není mnoho.

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 je psána čtivě včetně logických návazností a stylistycky je velmi pěkná. 
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Jazykových prohřešků a neobratností není mnoho. Osobně bych se přimlouvala 
nepoužívat slovní spojení: studie na ...na imprinting, na zvířatech, na makacích ap.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Rešerše prací posuzujících vliv rané zkušenosti s rodiči na pozdější sexuální 
zkušenosti u člověka je asi nejlepší částí práce. Je zde patrná snaha o konfontační 
posouzení výsledků podobných studií a toho, zda mohou za těmito výsledky stát i 
jiné fenomény než imprinting. K této části práce mám jen maličkou poznámku a 
několik dotazů. Kritickému postoji by pomohlo, kdyby autorka zhodnotila i velikost 
materiálu, na kterých jsou závěry jednotlivých prací postaveny. Pokud je materiál 
disproporční a testovaných faktorů je příliš mnoho mohou se výsledky prací různit 
díky statisticky daným artefaktům. Obecně je vypovědní hodnota studií založená na 
solidním materiálu větší a v diskuzi by se jim mohla přisoudit větší váha.
Zajímavá pro mě byla zejména kapitola o negativním imprintingu u člověka, což je 
fenomén u zvířat spíše neprozkoumaný. Chtěla bych zdůraznit, že tato centrální část 
práce je napsána čtivě, obsahuje i zajímavé posřehy autorky a primární prameny
jsou zde podrobně diskutovány. Toto bych chtěla zdůraznit, protože dále uvádím 
kritické připomínky, které by měly být řečeny, ale nesouvisí tolik s hlavním těžištěm 
této práce. Následující připomínky jsou tedy spíše míněny jako podnět k diskuzi pro 
další práci autorky.

Část o imprintingu u ptáků je z mého pohledu ornitologa slabá a to zejména kapitola 
2.2. nazvaná „Imprinting dnes“, která neplní obsahově to, co název slibuje. 
V posledním desetiletí bylo napsáno několik důležitých reviews, ale v kapitole 
nenajdeme mnoho recentních prací. Hlavní chybu vidím v tom, že výběr prací
ignoruje jakýkoliv pokus o vysvětlení proximátních mechanismů. Pohled na 
proximátní mechanismy by pomohl interpretovat a diskutovat následně také funkce 
imprintingu. Alespoň fakt, že u ptáků jsou u sexuálního imprintingu dvě senzitivní 
periody (jedna v rané ontogenezi a druhá v období prvního páření) by se v práci 
objevit měl. Nicméně chápu, že o imprintingu u ptáků  tato bakalářská práce být 
neměla (ale i tak tvoří jednu třetinu).
Dalším problémem je, že práce měla být psána v komparativní perspektivě. Toto 
hledisko ale nebylo splněno stoprocentně. Práce týkající se primátů a vlivu jejich 
rané zkušenosti s matkou později v ontogenezi  nebyly zdaleka tak podrobně 
popsány a zhodnoceny jako práce o možném vlivu sexuálního imprintigu u člověka. 
A zde bych doporučila autorce více dané téma rozvést. Chybí klasické separační 
studie Harlowa o makacích a může tedy být opomenuto i lecos jiného. Citováno je 
například review Maestripieri 2001, které shrnuje formováné vazby mezi matkou a 
mládětem u primátů, primární práce však dohledány nebyly. Navíc, pokud by tedy 
prací o primátech bylo málo, měla se studentka zaměřit na další skupiny savců 
příbuzné v širším slova smyslu, například na hlodavce. V případě savců probíhá 
imprinting poněkud jinak než u ptáků, například u kopytníků je založen spíše na 
olfaktorické a akustické komunikaci a probíhá oboustranně: jak ze strany mláděte, 
tak ze strany rodiče. Bylo by tedy vhodnější hledat příklady sexuálního imprintingu u 
různých skupin savců, u ptáků to může být tento proces pouze do značné míry 
analogický.  

Závěrem konstatuji, že práce vyhovuje po formální a obsahové stránce kritériím 
obvyklým pro bakalářské práce na PřF UK, plně ji doporučuji k obhajobě a hodnotím 
stupněm 2.

Otázky a připomínky oponenta:
Dotaz ke kapitole 4.2.2. Pozitivní sexuální imprinting (str.11, první odstavec). Zde 
diskutujete vliv věku rodičů v dětství a vliv věku participantů na sexuální preference 
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v dospělosti (zejména práci Perrett et al., 2002). Proč si myslíte, že by se měl 
projevit vliv věku participantů (dotazovaných)? Pokud je senzitivní perioda u člověka 
pro sexuální imprinting kolem třetího roku (jak píšete jinde), jsou už všichni 
participanti naimprintovaní a jejich věk při testování nehraje žádnou roli. Zde by 
naopak výsledky těchto studií byly v souladu s hypotézou o sexuálním imprintingu u 
člověka.

Dotaz ke kapitole 4.2.2.1.Vliv kvality vztahu s rodičem na imprinting
Práce zkoumající tento fenomén u adoptovaných dětí Bereczkei et. al., 2004 zjistila 
pozitivní vliv kvality vztahu s rodičem na pozdější sexuální preference v dospělosti, 
zatímco jiná obdobná studie zkoumající vztah biologických rodičů a dětí vliv kvality 
vztahu neprokázala (Marcinkowska and Rantala 2012). Nemůže to být jedním 
z možných vysvětlení, že u biologických rodičů je kvalita vztahu s potomky méně 
variabilní (převážně pozitivní bez velkých výkyvů),a potom by tento faktor byl sice 
pro sexuální imprinting důležitý, ale statisticky v této studii neprokazatelný. Jak si
tento rozpor vysvětlujete vy?

Dotaz ke kapitole 5. Imprinting u primátů: 
Proč si myslíte, že sexuální imprinting nebude plnit svou roli (podle vaší práce zajistit 
ideální outbreeding) u druhů polygynních nebo polyandrických, popřípadě u druhů 
s multimale-multifemale strukturou. K dispozici jsou vždy obě pohlaví a řada členů 
skupiny může být příbuzná?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací)

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

