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Posuzovaná práce patří k příkladům výborně zvládnutého (nejen) studentského výzkumu. Výzkumná 

otázka (existuje vztah mezi antropomorfizací psa a úspěšností učení se novému chování?) vznikla po 

prostudování a promyšlení dosavadního (především zahraničního) výzkumu, na jejím základě 

formulovaná hypotéza (antropomorfizační metoda výcviku povede k horším výsledkům než metoda 

formování) je dobře vyargumentovaná a podložená. Výzkum sám je proveden s řádně a důsledně 

stanovenou metodologií, výsledky—jež, žel, z čtenářského hlediska přináší antiklimax tím, že 

hypotézu nepotvrzují, nýbrž rozdíl mezi zkoumanými dvěma skupinami je nesignifikantní—jsou 

diskutovány a práce nabízí rozšíření a vylepšení vlastního modelu výzkumu do budoucna. Ve všech 

těchto ohledech se jedná o skutečně zdařilou a poctivou práci.  

Z pozice oponenta je tím moje úloha usnadněna, v práci nenacházím skutečně vážné problémy. 

Několik připomínek přeci jen mám: 

s. 14: většina majitelů chápe sebe sama jako „otce a matky“ – angličtina běžně označuje majitele psa 

„mummy“ / „daddy“. V češtině se už (nevím jak dalece) tu a tam objevuje (nejspíše angličtinou 

ovlivněná) verze označení („maminka“), ale stále spíše užíváme běžné „páníček/panička“.  

s. 25: vzhledem k tomu, jak podstatnou roli hraje v práci právě antropomorfizace psa, kdy se užívá 

„baby talk“, čili styl mluvení matky na děti (s. 40 a jinde), je pro mě překvapivé, že autorka nijak 

nekomentuje výběr vzorku majitelů – 100% žen.  

Práce neprošla poslední redakcí, což znamená dvojí: obsahuje poměrně časté (a poměrně hloupé) 

překlepy či elipsy a fragmenty staršího textu. Vrcholem této uspěchanosti je nejdůležitější věta celé 

práce: „Po zpracování výsledků v již zmíněném programu vyšlo, že podle konvenčních kritérií není 

rozdíl v uvedených datech dvou skupin je nesignifikantní …“ (s. 33) Druhým ohledem chybějící 

redakce je, že autorka, jsa zcela zřejmě Slovenka, nevědomky páše prohřešky proti starobylému 

disciplinačnímu prostředku českého pravopisu, shodě podmětu s přísudkem. 

Konečně poslední připomínku mám k zvláštnímu faktu, že v literatuře nikde nenacházím žádný text 

vedoucího práce (byť je pravda, že jeho disertace dosud nevyšla knižně).  



Celkově, nehledě na zmíněné připomínky, považuji práci za velmi kvalitní, doporučuji ji k obhajobě a 

navrhuji jí hodnocení výborně. 

 

V Praze 12. 9. 2015                                                      

 

        Jakub Marek, Ph.D. 


