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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 

 
Zformulované hypotézy byly testovány různými statistickými metodami, které jsou používány běžně 
pro analýzu etologických dat. Nemám připomínky k formulování hypotéz ani ke statistickému 
zpracování dat. 
 
 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich 
diskutování, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 

 
Obsahově je práce zpracována dobře. Metody odpovídají vytčeným cílům práce.  Grafy jsou 
ilustrativní a mají vysokou vypovídající hodnotu. Mám ale zásadní připomínky ke zpracování 
získaných dat. Například, na str. 36-37 počet hodin pozorování dvěma různými metodikami (focal 
animal sampling a  ad libitum sampling) neodpovídá celkovému počtu pozorovaných hodin. 
Zařazení typu chování jako tetičkovské a protekční do skupiny Rodičovské chování se mi zdá 
problematické, protože v tomto případě nejde o rodiče mláďat. Jedná se o sociální chování, ne 
rodičovské (str.41).  
Popis u obr.1 na str.33 je dost zavádějící a nemá nic společného s vědou. Jak autorka může říkat, že 
od pohledu je něco evidentní bez podložených tvrzení? To určila alfa-samce dle velikosti nebo jiných 
morfologických znaků?  
Hierarchie ve skupině – v kapitole výsledky (5.8.1.), kde se má být tato hierarchie určena, našla jsem 
pouze v Tab.1 jeden sloupec Rank. Jinak o tom, které zvíře je v hierarchii které, se autorka krátce 
zmiňuje pouze v kapitole Diskuze. Bezpochyby statistické zpracování a tabulky jsou důležité, ale mají 
ilustrovat správnost hypotéz a pomoci autorovi nějakým způsobem výsledky interpretovat. 
 
 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru 
použité literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková 
grafická úprava, přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, 
úroveň kvality tabulek, grafů, obrázků a příloh, apod.): 

 
Formální úprava práce je dost problematická. Autorka neví, jak se správně používá názvosloví 
v latině. Jsou chyby v napsání a stylu latinském názvu druhu. V abstraktu sice v názvu používá 
správný název druhu v angličtině (pig-tail macaques), ale v samotném textu otrocky překládá jako pig 
macaque, a ještě s chybami. Některá použitá slova nejsou vždy přesná. Tak například autorka 
používá slovo chovatelka, a pouze jednou správný výraz ošetřovatelka (chovatel ve smyslu tohoto 
slova je zoologická zahrada).  Opice nejsou „vyháněny ven“ ale jsou vypouštěny do venkovního 
výběhu. 



Použití literatury – rešerše nemusí vždy znamenat kopírování. Sice spousta textu je převzata 
z učebnic, ale očekávala bych vetší samostatnost autorky ve výkladu prostudované literatury.  
V seznamů použité literatury chybí také část zdrojů, které jsou uváděny v textu, například, Deryagina, 
Butovskaya, 1992, Altmann, 1974 (tato práce je zvlášť závažná, protože popisuje použité etologické 
metody). 
 

4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, 
možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 

 
Celkový dojem je přijatelný. Autorka maximálně využila existující statistické metody ke zpracování dat 
a ověřování zformulovaných hypotéz. Vetší pozornost by si zasloužila interpretace získaných výsledů, 
nejenom konstatování, zda se ta která hypotéza potvrdila či nikoliv, a to v kapitole Výsledky. 
Formální stránka práce neznamená, že se má odbýt pouze formálně. Výtky výše uvedené by 
nemusely být, kdyby autorka i tomuto aspektu své diplomové práce věnovala větší pozornost. 
 
 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 

 
Při obhajobě očekávám krátké odpovědi na připomínky uvedené v posudku. 
 
 

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, 
velmi dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě):  
Práci i přes výše uvedené výhrady doporučuji k obhajobě. 

 
 
 
 
 
V Praze…. Dne 7. 9. 2016.      M.Vančatová, PhD 
               Podpis 
 
 
 
 

Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 
Při nedostatku místa použijte další list. 

 
 

 


