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Obvykle svým studentům doporučuji (zřejmě proti úzu bakalářského studia na FHS UK) jako 

bakalářskou práci vypracovat rešerši k danému tématu, prokázat orientaci v problematice a pokud si 

to typ práce žádá, vypracovat i plán budoucího výzkumu. Práce Lucie Stemmerové, kterou, jak musím 

předeslat, považuji za takřka vzorovou, kromě výše zmíněných charakteristik, bravurně provedených, 

výzkum nejen plánuje, ale dokonce provádí. Počtem respondentů/experminentálních subjektů práce i 

experimentálním designem dosahuje kvalit umožňujících poměrně snadnou publikaci v některém 

z impaktovaných časopisů (Journal of Applied Behavioral Science či jiné), byť formou kratšího článku. 

V průběhu experimentální fáze (resp. tréninkové a experimentálná 

Teoretickou část, která podle mého názoru referuje kvalitním a zasvěceným způsobem všechnu 

důležitou literaturu k tématu, ponechme pro tuto příležitost stranou – bude ostatně zmíněna 

v autorčině referátu. Rád bych ovšem poukázal na zajímavé výsledky experimentu, který v zásadě 

ukazuje, že učení psů pomocí konzervativních behavioristických technik není efektivnější než učení 

„antropomorfizační“, kdy se ke psu přistupuje v zásadě stejně, jako by se jednalo o člověka, resp. dítě, 

a součástí výcviku je vysvětlování. Navíc z výsledků je patrný i určitý trend – totiž že psi trénovaní 

konzervativní metodou buď úkol zvládnou na 100 procent, či vůbec, zatímco u antropomorfizační 

strategie je patrné značné odstupňování. Tento poněkud překvapivý a v práci ne zcela akcentovaný 

výsledek by si zasloužil další rozvedení, experimentální ověření a interpretaci.  

Překlepy a stylistické nedokonalosti se vyskytují v tolerovatelném, avšak nikoliv zanedbatelném 

množství – to je alespoň částečně chybou školitele, který ve finální fázi kompletace textu mu nevěnoval 

tolik pozornosti, kolik by si představoval.  

Práci tak rozhodně doporučuji k obhajobě, a to s nejlepším možným hodnocením výborně. Doufám, že 

v brzké budoucnosti se s autorkou setkám během jejího magisterského studia.  
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