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Předkládaná bakalářská práce má 52 stran. Formální členění je přehledné. Text je čtivý. Obrázky 

jsou vhodně zvolené a řádně popsané. Na některých místech by byly vítány aktuálnější zdroje 

citací.   

Práce má rešeršní charakter, hlavním záměrem autorky je popsat úroveň schopnosti lidoopů 

komunikovat s lidmi a v rámci realizovaných odborných projektů představit různé metody, podle 

kterých jsou lidoopi vedeni ke komunikaci s člověkem. V úvodu práce jsou jasně stanoveny tři 

výzkumné otázky, které si autorka pokládá. Na začátku práce je popsána charakteristika 

nadčeledi Hominoidea s důrazem na určité vzorce chování a vnitrodruhovou komunikaci 

jednotlivých zástupců. Dále je představena komunikace jako taková, její funkce a členění 

(verbální a neverbální). Uvedeny jsou také základní parametry jazykového systému, 

aplikovaného na jazyk zvířat. V rámci mezidruhové komunikace lidoopů je zmíněna fyziologie 

hlasového ústrojí lidoopů a znaková řeč. 

Další částí práce je představení výzkumných projektů, které se na komunikaci lidoopů s lidmi 

specializovaly. Jsou rozděleny na projekty zaměřené na výuku mluvené řeči, uměle vytvořených 

jazyků a výuku znakového jazyka. Jednotlivé projekty vystihují základní zjištěné poznatky. 

V některých částech je zahrnuta i určitá kritika prezentovaných představ. Kapitola závěr 

zobecňuje znalosti, avšak k míře rozsahu by bylo přehledné třeba v bodech vyjmenovat konkrétní 

zjištěné dovednosti komunikace lidoopů.   

Autorka pracovala samostatně a s osobním nadšením. Práci pravidelně konzultovala spíše na 

poslední chvíli, ale připomínky více méně zapracovávala.  

Cíle práce byly v zásadě splněny. Předkládaná práce splňuje nároky kladené na typ bakalářských 

prací a doporučuji ji k obhajobě. 

 

OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 
 

 • Jaký je Váš osobní názor na zjištěné poznatky? V závěru píšete, že naše etické vnímání lidoopů 

by mělo být perspektivně přehodnoceno, co osobně tím máte na mysli? 
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