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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): 
Cíle a hypotézy jsou zpracovány velmi dobře a přesně. Cíle práce, teoretické i výzkumné, byly 
naplněny. Dobře stanovené hypotézy byly ověřeny za pomocí statistických metod, ověření bylo na 
solidní metodologické úrovni. 
 
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.): 
 
Práce má klasické členění. Úvodní kapitola a teoretická část, která je sice zpracovaná dobře, ale 
často využívá rozsáhlejších pasáží z různých literárních pramenů, což v biologii nikdy nedělá dobrý 
dojem, protože pak není zřejmé stanovisko autora práce. Cíle práce a výzkumné otázky jsou 
postačující a dobře hodnotitelné. Materiál je dobře popsaný, metody jsou velmi dobře a přehledně 
definované a hypotézy stanoveny jasně a jsou dobře testovatelné. Vlastní výzkumná část splňuje 
vysoký standard. Obsahuje velmi dobrý etogram, přehledné hodnocení výsledků i testování 
pracovních hypotéz. Hodnocení výsledků je střízlivé a kritické. Byla testována hierarchie ve skupině a 
doplněna řadou kazuistik. Byly testovány různé formy afiliativního i agonistického chování v závislosti 
na postavení v hierarchii a pohlaví. Diskuze je poměrně obsáhlá a detailní a dobře a srozumitelně 
strukturovaná, autorka hodnotí své výsledky i z hlediska jiných podobných výzkumů. K tomu pomáhají 
i přehledné a vhodné přílohy. Závěr je jasný stručný a srozumitelný a svojí kvalitou do jisté míry 
kompenzuje nešťastně přebujelé úvodní a metodologické partie. 
 
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.): 
 
Formálně je práce na velmi dobré úrovni. Nemám žádné závažnější připomínky k jazyku ani ke 
způsobu vyjadřování. Literatura je vybrána přiměřeně a dobře. Je velmi rozsáhlá a obsahuje 67 
převážně cizojazyčných referencí z odborných článků. Práce má dostatečný rozsah, základní členění 
je dobře promyšlené a srozumitelné. Jazyk práce je solidní. Tabulky i grafy jsou dobře zpracované a 
dobře popsané, práce obsahuje větší množství kvalitních a dobře vybraných fotografií. Je 
nepochybné, že práce byla napsána s entusiasmem a znalostí problematiky. Statistické metody mají 
řádnou dokumentaci. 
 Problém shody s diplomovou prací Jany Burešové (38% SIS): Shoda vznikla především převzetím 
definicí metod, metodik a etogramů in extenso z učebnice školitele a etologické příručky M. Vančatové 
(2009) a také shodou v literárních zdrojích. Ne ve všech případech to bylo v tomto rozsahu nezbytné 
(to platí i pro práci Jany Burešové), ale vše je řádně citované, takže nejde rozhodně o plagiátorství. 
Nicméně ne všechno je zaměřeno důsledně na vlastní tématiku práce, a celý problém vznikl i z toho, 
že tam jsou části, které jsou de facto nadbytečné. Nepochybně se jedná o kvaltování při dokončování 
práce, což ale není omluva. Shoda s prací Jany Burešové se týká i literatury, velmi mnoho citací je 



shodných, protože u takto speciální problematiky je zdroj informací omezený, to je ovšem zcela 
v pořádku, zde není na výběr. 
 
4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍHO (úroveň a pravidelnost komunikace s autorkou, celkový dojem, silné a 
slabé stránky, originalita myšlenek, možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Práce působí celkově velmi dobře, hlavně vlastní výzkumné části a diskuze a závěr. Metody jsou 
popisovány velmi dobře, výsledky jsou podávány v rámci podrobné analýzy a hodnocení výsledků je 
zaměřeno na potvrzování pracovních hypotéz, což nelze než pochválit. Bohužel, předimenzovaná 
úvodní část a metodika, které jsou dozajista výsledkem nemístného spěchu při dodělávání práce, 
ubírají práci na kvalitě, zejména proto, že měly být více zaměřeny na vlastní téma práce a tím by se i 
snížila shoda s diplomovou prací Jany Burešové. Je to škoda i proto, že vlastní výzkumná část je 
nadprůměrná, jak z hlediska počtu hodin pozorování tak i metodiky a jejího hodnocení statistickými 
metodami. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.):  
 

A) Jak budete hodnotit hierarchii v dané skupině z dlouhodobého hlediska a dalšího vývoje 
skupiny? 

B) Jaká je podle vás úloha afiliativního a agonistického chování ve vámi sledované skupině a 
proč hierarchie nejlépe „funguje“ ve skupině jako celku? 

C) Jaké jsou podle vás specifické podmínky ZOO, které ovlivňují sociální strukturu? 
D) Co z vaší práce může být využitelné ve výuce na základní a na střední škole, a to jak 

z hlediska metod, tak i z hlediska dané tématiky? 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě):  
 
Přes výše uvedené připomínky splňuje diplomová práce kritéria kladené na diplomovou práci, shody 
s jinou diplomovou prací nejsou plagiátem, shodné části jsou správně citovány a pocházejí v obou 
případech diplomových prací ze stejných učebnic a příruček. Proto tuto diplomovou práci doporučuji 
k obhajobě. 
 
 
 
V Praze Datum 6. 9. 2016     Doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 
         Podpis 
 
 
 
 

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


