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Předložená diplomová práce Petry Polákové  zahrnuje celkem 91 stran, z toho 11 stran příloh a 

v textu pracuje se 105-ti literárními prameny a dalších 33 bylo využito jako zdroje pro 

shromáždění údajů o velikosti těla a hustotě srsti. Celá práce byla koncipována jako metodická a 

smyslem svého zadání spadá do širšího kontextu prací zabývajících se vnímáním krásy savců a 

emoionálním vztahem člověka k různým taxonům zvířat s různou druhovou i vzhledovou 

diverzitou.  

Ačkoliv byli savci jako skupina z tohoto hlediska zkoumáni na úrovni čeledí (Frynta, D., 

Šimková, O., Lišková, S., & Landová, E. (2013): Mammalian collection on Noah's ark: the 

effects of beauty, brain and body size. PLoS One, 8(5), e63110.), část metodických otázek zůstala 

nedořešena. Práce Petry Polákové se tedy zaměřila na to:1) zda je hodnocení fotografií a obrázků 

savců ekvivalentní, 2) zda je hodnocení krásy čeledi stejné, je-li reprezentována jedním náhodně 

reprezentovaným stimulem, nebo jde o průměr hodnocení několikazástupců, 3) zda lze 

hodnocení krásy savců vztáhnout k morfologickým charakteristikám, zvláště pak k poměrnému 

zastoupení jednotlivých barev či ke složitosti vzoru. Výběr fixního počtu stimulů je vždy 

arbitrální a nikdy jej nelze zcela optimalizovat, proto jsme se rozhodli vzít jako vzorek všechny 

druhy savců chované v ZOO Praha.   

Emocionální vztah člověka k savcům je silnější (spíše v pozitivním smyslu), než u jiných 

námi zkoumaných taxonů. Hodnocení krásy jednotlivých druhů savců tedy může být ovlivněno 

charakteristikami respondentů  a jejich postojem ke zvířatům. Hodnocení krásy savců může být 

ovlivněno rozdílným postojem u mužů a žen, věkem, bydlištěm i dosaženým vzděláním. Tyto 

charakteristiky byly zkoumány ve třech různých experimentech, kdy respondenti byli: 1) 

vysokoškolští studenti 2) náhodně vybraní návštěvníci ZOO Praha 3) mladé bezdětné páry 

vybrané z návštěvníků ZOO Praha.  

 Práce je založena na slušném materiálu, řazením obrázků bylo otestováno bylo 100 

vysokoškolských studentů a 270 náhodně vybraných návštěvníků, navíc byla konkrétní 



pozornost věnovaná jednotlivým druhům zvířat v ZOO Praha  sledována u 26 mladých párů 

(délka pozorování byla testována pomocí brýlí s vestavěnou videokamerou). Nejenom získání, 

ale i statistické zpracování dat bylo netriviální a vyžádalo si kombinaci mnoha přístupů a dost 

času.  Na tomto místě bych chtěla poděkovat konzultantovi práce, doc. Danielu Fryntovi, za 

ochotu, s jakou mnohé z těchto statistických postupů studentku naučil zvládat.  

Všechny statistické postupy a jejich výstupy jsou v práci řádně popsány a i výsledná diskuze 

svědčí o tom, že se studentka ve všech použitých statistických procedurách řádně zorientovala, a 

umí z nich vyvodit odpovídající závěry. Silnou stránkou této práce je detailní diskuze, která 

kriticky hodnotí vlastní výsledky a dává je do kontextu současného bádání týkajícího se nejen 

studia krásy, ale i do kontextu psychologie a konzervační biologie. 

 Práce přinesla řadu zajímavých zjištění metodického charakteru, z nichž pro nás 

nejdůležitější je možnost ekvivalentního použití kreseb a fotografií, stejně jako to, že hodnocení 

krásy jednoho náhodně vybraného reprezentanta čeledi je podobné hodnocení mnoha zástupců. 

Délka pozorování konkrétního zvířete v ZOO Praha však závisela na vícero parametrech. Roli 

zde hrají jak obecná pravidla (krása a velikost zvířete), tak i lokální charakteristiky , jako je trasa, 

kterou návštěvník zvolí, výběr pavilonů ap. 

Co se týče charakteristik respondentů, jeví se zajímavý především vliv věku a někdy i 

pohlaví. Přijde mi zajímavé, že muži hodnotí jako krásnější rohaté impozantní kopytníky a vlky, 

kdežto ženy spíše pandu a jiné „roztomilé“ druhy . I když zatím nevím, jak si poradit s informací, 

že: „zatímco u mužů s vyšším věkem stoupá pozitivní hodnoceni lamy guanako (Lama 

guanicoe), u žen s věkem stoupá pozitivní hodnocení kozorožce kavkazskeho (Capra caucasica) 

a mangusty liščí (Cynictis penicillata) “. Zajímavé je, že pokud byla zkoumána délka pozorování 

v rámci páru, pozorují sice ženy zvířata o něco více, ale  signifikantní rozdíl je jen u dvou druhů.  

Studentka pracovala na zadané práci o rok déle, a v tomto případě se to zcela jistě 

vyplatilo, protože alespoň část výsledků bude jistě publikovatelná v příslušném oborovém 

časopise.Výsledky své práce Petra průběžně prezentovala na Zoologických dnech a na 

konferenci ČSETS. Spolu s Mgr. Markétou Janovcovou je řešitelkou grantu  GAUK:Vliv krásy 

zvířat na lidské estetické preference v kontextu druhové ochrany: Je krása zvířat vstupenkou na 

archu Noemovu?, který byl přijat k financování 23.3.2015. 

 Petra také úspěšně spolupracovala, nejen na řešení této práce se ZOO Praha, která jí 

poskytla část fotografií ze svého archivu a odpovídající odměnu pro respondenty, kteří 

spolupracovali na výzkumu délky pozorování jednotlivých druhů a v neposlední řadě i prostory 

pro přímé testování respondentů přímo v zoo.  

Z pohledu školitele byla spolupráce s Petrou Polákovou  velmi dobrá, jednotlivé kroky se 

mnou i s konzultntem pravidelně probírala a naše argumenty brala v potaz.  Počátek práce byl 

sice pomalejší, velmi dlouho trvalo pořízení a grafické zpracování samotných stimulů, ale poté 

pracovala diplomantka s plným nasazením. Osobně jsem velmi spokojena se závěrečnou 

podobou práce a plně ji doporučuji k obhajobě i výbornému hodnocení. 

 

V Praze 5.9. 2016                                                            RNDr. Eva Landová, Ph.D. 


