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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 práce jsou zformulovány poměrně dobře. Jsou, podle mého názoru, v podstatě splněny, ale práce 
má jisté mezery, některé významné oblasti zmíněného výzkumu jsou v práci zpracovány jen okrajově 
nebo chybí vůbec. 
 
 

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 standardní strukturu, bohužel schází jedna podstatná část – je to práce syntetická - a to je 
diskuze.  
Úvodní partie jsou trochu rozpačité, mnohdy mi tam schází citace, zejména originální a moderní 
publikace. Doložím to na dvou příkladech.  
„Není tomu tak dávno, kdy byli lidé přesvědčeni, že jsme jediní, kdo umí používat nástroje a toto 
tvrzení také definovalo člověka“. Schází citace, například Engels a další zastánci vlivu nástrojů na 
hominizaci včetně neomarxistických archeologů a vědců zastávající hypotézu Man the Hunter, jako 
byl Luis Leakey, Richard Lee a Irven DeVore a mnoho dalších. Souviselo i s nadřazenou pozicí mužů 
vyplývající z teorie lovců a sběračů. Je třeba ale podotknout, že ne všichni badatelé zastávali názor o 
významu používání nástrojů pro vznik člověka. 
„V neposlední řadě do této kategorie řadíme i člověka a jeho předky (Bouchner, 1977)“. Tohle je ta 
nejméně vhodná citace, časově i odborně. Když vynechám sebe jako pedagoga katedry a evolučního 
antropologa, jistě by se našli i další relevantní čeští autoři jako je Jiří Svoboda nebo Václav Soukup o 
desítkách zahraničních publikací ani nemluvě. 
Další úvodní části jsou solidní, i když i tam je práce s literaturou místy problematická.  
V kapitolách zabývajících se projekty jsou velké problémy v práci s literaturou, schází použití 
originálních publikací a často jsou používány vědecko-populární publikace s informacemi z druhé 
nebo i třetí ruky.  
V části Projekt Sarah pak je citován H. Terrace a ne David Premack. Terrace vychází z metodologie 
Chomského, Premack se pak přiklání k metodologii Skinnera. Taková citace není vůbec korektní a 
navíc Premackovy publikace jsou běžně dostupné na internetu. 
Ani zpracování části Projekt Washoe naní bez problémů. Projekt Washoe. Dokumentuji na 
následujících příkladech. 
„Navíc Loulis dokázal, že jeho schopnosti nejsou pouze výsledkem lidské drezury, nebo že jen dobře 
reaguje na narážky lidí obdobně jako u chytrého Hanse (Fouts, 2000)“. To není pravda, zaprvé Loulis 
ovládl pouhých 70 znaků a, zadruhé, papoušci ovládají lidskou řeč velmi dobře - práce Irene 
Pepperberg – Projekt (žako) Alex. Navíc Loulis ovládl, a to po dlouhé době, jen 70 znaků, kočkodani 
používají spontánně více jak sto slov (práce Seyfartha – jsou v literatuře).  
Velké výhrady mám k použití argumentů typu "Operantní (instrumentální) podmiňování je druh učení, 
při kterém pozitivní či negativní důsledky určitého chování vedou ke změně pravděpodobnosti jeho 



dalšího výskytu." (Plháková, 2004, str. 174). Tady se mimo jiné odráží právě problém Skinner versus 
Chomsky - což rozhodně mělo být právě v diskuzi, která schází. Navíc se touto problematikou zabýval 
podrobně i Testuro Matsuzawa - a to je opravdu expert světového významu. Podobně i argumentace 
"Negativní posílení vede ke zvýšení frekvence určitého chování, zatímco tresty by měly vést k úbytku 
nežádoucích projevů." (Plháková, 2004, str. 177)“. Tohle je na velmi tenkém ledě, co je vlastně pro 
lidoopy trest, mají pragmatické myšlení na rozdíl od našeho plánovitého - určitě by bylo vhodnější 
použít nějaké zahraniční biopsychology - možná Tomasella, ale Plhákovou? Navíc velká diskuze zda 
ve škole známkovat či neznámkovat svědčí o tom, že si nejsme jisti ani u člověka. 
Projektu Kanzi není věnována patřičný pozornost. I zde schází originální citace (například Citace 
Greenfield, P. M., Lyn, H., & Savage-Rumbaugh, E. S. (2008). Protolanguage in ontogeny and 
phylogeny: combining deixis and representation. Interaction Studies, 9(1), 34-50 – je jednou 
z klíčových prací pro komunikaci člověka a lidoopů) a hlavně schází mnoho faktů, například výroba 
kamenných nástrojů, diskuze na vycházkách, atd., atd. 
Velké problémy mám s projektem Koko, který je v práci vyloženě odbytý a přitom je pro pochopení 
komunikace lidoopů a člověka klíčový a vědecky snad nejlépe propracovaný, má i svoje velmi kvalitní 
webové stránky. Publikace Tanner, Joanne E., Patterson, Francine G. and Byrne, Richard W.; 2006 
The Development of Spontaneous Gestures in Zoo-living Gorillas and Sign-taught Gorillas: From 
Action and Location to Object Representation https://www.koko.org/scientific-publications a Patterson, 
F., Patterson, C. H., and Brentari, D.K. "Language in Child, Chimp, and Gorilla." American 
Psychologist, March 1987, 42 (3), 270-272 jsou naprosto zásadní pro diskuzi práce, jako výchozí 
kritický materiál. Řekl bych, že právě projekty Kanzi a Koko, a nezmiňovaný Projekt Ai nám toho o 
komunikaci člověk – lidoop říkají nejvíce. Posledně zmíněný  projekt „Ai“, projekt Testuro Matsudzawy 
z University v Kyoto, má velký význam nejen pro výzkum komunikace člověka s lidoopy ale i pro 
pochopení fungování mozku šimpanzů.  
Diskuze v této bakalářské práci schází, zčásti to je nepochybně důsledek neúplného zpracování 
problematiky, zčásti pak evidentně i spěchu při zpracovávání finální verze práce. Přitom diskuze by 
měla být, podle mého názoru, klíčovou částí práce. 
Závěr je spíše entuziastický než věcný. Poslední dva odstavce jsou velmi diskutabilní. „Otevřená 
zůstává otázka, do jaké míry se tyto jejich schopnosti komunikace mají možnost rozvinout v jejich 
přirozeném prostředí. Navíc zkoumání komunikace lidoopů nám pomáhá pochopit nejen evoluci 
lidského jazyka, ale také to, jakým způsobem si osvojují jazyk děti.“ To je ale už dávno zkoumané, 
totiž šimpanzi se naučili lidský jazyk, zatímco my se horko těžko učíme rozumět komunikaci šimpanzů. 
Rovněž problematické je „Uvedené závěry ukazují, že úroveň myšlení a komunikace lidoopů je na 
podstatně vyšší úrovni, než je ta, kterou jim přisuzují současné obecně rozšířené názory a postoje. 
Zdá se proto, že naše etické vnímání lidoopů by mělo být perspektivně přehodnoceno.“ S tímto 
konstatování nelze souhlasit, protože se to už dávno stalo. Současné obecně rozšířené názory totiž 
dávno přisuzují lidoopům vysokou inteligenci, existenci myšlení, schopnost komunikace, existenci 
tradic a kultur, schopnost empatie, atd. atd. Takže naše vnímání lidoopů je již minimálně od začátku 
nového millenia zcela jiné než na konci 20 století a to někde i právně. 
Práce obsahuje 44 citací, což je slušné, ale z větší části se jedná o práce vědecko populární a 
učebnice, mnohdy i zastaralé. 
 

 
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 vcelku bezproblémová. Autorce nelze upřít snahu získat početnou různou a 
různorodou literaturu, ale v mnoha případech „šlápla vedle“. V několika případech jsou problémy 
s citacemi – například Kučera 2003, nikoliv 2013. 
 

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

 
Práce je poněkud rozporuplná. Je evidentní, že autorku problematika zaujala, ale nevěnovala 
patřičnou pozornost odborné stránce. Proto práce postrádá skutečný vhled do problematiky. Autorka 
mě sice požádala o konzultace, ale až v době, kdy jsem se jí bohužel opravdu nemohl věnovat. 
Nicméně je jasné, že vyhledávání originálních odborných článků mnoho pozornosti nevěnovala. Jak 
vyplývá z hodnocení odborné části práce, v práci je řada poměrně závažných nedostatků. Nicméně 

https://www.koko.org/scientific-publications


v částech, na které si autorka udělala dost času, je vidět snaha po pochopení problematiky a solidním 
zpracování těchto částí. 
 

1. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 
 

1. Proč jste věnovala tak málo pozornosti projektu Kanzi a Koko, jaký mají význam pro výzkum 
komunikace člověk - lidoop? 

2. Jak byste hodnotila Projekt Ai Testuro Matsudzawy ve srovnání s projektem Washoe, který 
má podobné rysy? 

3. Jak se podle vás změnil přístup k lidoopům od 80 tých let k dnešku a co to zapříčinilo? 
 
 

2. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, 
velmi dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě):  

 
Práci doporučuji k obhajobě, ale výhrady jsou tak závažné, že by se měly odrazit 
v závěrečném hodnocení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V……………Praze…. Datum……27. 8. …2017.  Doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 
              Podpis 
 


