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,|. clLE A HYPOTEZY(uved'te,
zda a jakby|ycí|e/hypotézy/předpok|ady
formu|ovány
a zda a do
jakémíryby|ynap|něny,
resp.ověřeny):

Hypotézybyly srozumitelněformulovány abyly ověřeny na265 respondentech.Navíc bylo zjištěno,že
pohlavídítěteani vlastnictvípsa nehrálo při posuzováníhlasovéhoprojelu psa roli.

2. oBSAHoVÉzPRAcoVÁNí (pouŽité
metodypráce,interpretace
výs|edků
a jejichdiskutování,
přístup,
náročnost,
proporcionaIita
tvůrčí
teoretické
/reŠeršní/
částia v|astního
přínosu,
badatelského/odborného
|ogickástruktura
a provázanost,
vhodnostpří|oh,
apod.):

Autorka vy'tvořila dotamíky pro předškolnía školníděti, kterépřiřazovaly zvukové záznamy, a
videozámamy ke schématůma fotografiím. Dále získalavelké mnoŽstvíqiplněných dotamíků,coŽ je
v případě,kdyjsou respondentyděti, velmi nesnadné.Je škoda,Ženahrávky nepocházejíod stejného
plemene, nebo psůstejnévelikosti. K metodice mám následujícípoznámky. U fotografií nebo nákresů
lidských tváŤípouŽivanýchpro experimenty by vlasy měly bý více odhrnutéz obličeje.Dvě z fotograťrí
pouŽitych v diplomové práci se mírně lišíod způsobu,jalcym bývají zobrazovány obličejes emocemi
vy'jadřujícímistrach a smutek. Pro q'jádření strachu mívajífiguranti navíc pootevřenéčelisti,koutky úst
stažené
horizontálně zpět, viditelné (spodní) zuby a je viditelná ýha nasolabialis. U smutku bývá vnitřní
částobočívíce zdvížená,víčkapřivřená' koutky úststaŽenévertikálněji dolů.Emoce smutek nebývá
zobrazována s bělmem viditelným pod duhovkou. Nákres psazobrazující smutek mánáznakpříčných
wásek na hřbetě nosu, typických pro hrozbu u psů.Uvedené rozdíIyvšak neovlivňují zjištění,Že se děti
nelišily podle pohlavía podle toho,zda psa doma majíčinikoliv.
Autorka pečlivě zpracova|a získanádata, interpretovalaj e a prodiskutovala. Vykonala velké množství
práce. Směřování ýzkumu na děti' získaná data a vývoj metod, pomocí ktených nám děti mohou
poskýnout údajeo svémr'nímáníproblematiky je zásadním přínosem práce. Autorka získa|auŽítečná
a
publikovatelná data,Badatelská částsvým rozsahem překračujenároky běžněkladenéna diplomové práce.
je velmi rozsáhlá. Pro jednotlivétypy signálůjsou nyní v sociobiologii uŽívány
Rovněž literárnírešerše
pojmy cue, signal, handicap a index (Davies NB, Krebs JR, and West SA. 2012. Anlntorduction to
Behavioural Ecology . Wiley-Blackwell, str. 394). Toto rozlišenímohlo být zmíněnov souvislosti
s Moftonoým pravidlem ďnebo v podkapitole Interindividuální úloha štěkání'

3.

FORMÁLNíÚpRRvR fiazykovýprojev,cizojazyčný
abstrakt/summary,
vhodnostvýběrupouŽité
Iiteratury,
správnostcitovánía odkazůna Iiteraturu,
obrázky,grafy,pří|ohy,
ce|kovágrafická
úprava,přeh|ednosta dodrŽenÍ
zák|adníhoformá|ního
práce do kapito|,Úroveňkva|ity
č|enění
tabu|ek,grafů,
obrázkůa pří|oh,
apod'):
Autorkapojala literárnírešerši
velmi široce,cožseboupřineslo určitárizlka.Úda.jese na někteých místech
opakují,podstatné
údajese místyztrácejímezi méněpodstatnýmiúdaji.(Napříkladna str.25 a str. 18je
popisovánoMortonovopravidlo;str,26,čtvrtrý
opakovaně
odstaveca Str.2,7,fretí
odstavec,
kde se opakují
údajeo studiiPongráce2006).AutorkapouŽila3 l8 citací,pÍevážně
anglickojazyčné
odborné
články.
Přibližně36 publikacíbylo z posledníchpěti let (od roku 2012 včetně).
Některécitovanézdrojenepřinášely
podstatné
informace.Autorka občaskomentovalasoučasnou
prací(str.9' první
sifuacina základěstarších

odstavec;str. l6, str.22 v prvníma druhémodstavci, str.24, str. 34). Například na str. 34 by bylo lépe
vložit klíčováslova do databáneWeb of Science nebo Science Direct a uvést,kolik odbomých článkůo
emocích zvířatvychází v posledníchtřech letech.) Na str. 10., druhý odstavec, autorka uvádí formulaci ,,na
zákLaděmnoha ýzkumů., bez citací.V odbornépráci je lepšíuvéstněkolik citacíjako příklad.
Práce obsahujeminimum překlepůapravopisných chyb (str. l3, str.32, str. 66, str,17, str. 30, str' 35) a
několik nevhodných formulací nebo nesrozumitelných vět (str. 18 první věta ve třetím odstavci, str. 20
formulace vprvním odstavci' str.33 uvéstpřesně'kteréemočníprvky.'.,str.4l předposledníodstavec,
,,soupeřícímiprediktory školníhoúspěchu..,str. 43 druhá věta v prvním odstavci, str. 57 první věta druhého
odstavce. V předposlednívětě na str. 15 o tom, že se psi pohybovali vždy mírně nad pruměrem, chybí uvést
nad pruměrem čehonebo nad pruměrem oproti čemu.,'Jezevec,,,kteréhoptáci ,,informují o umístění
hnízd..jepravděpodobněhoney badger,tedy medojed (str. 12).
Kapitola Stanoveníh1potézje uvedena před literárním přehledem, stanoveníhypotézoblykle následuje aŽ
po literárnímpřehledu. Požadovanéřazení kapitol se však můželišit mezí obory' V grafech jsou popisky
drobným písmem.Práce je úpravná.

ce|kovýdojem'
komunikace
s autorem(kou)'
4. KoMENTÁŘ VEDoUcí(Ho)(Úroveňa pravide|nost
apod.):
myš|enek,
moŽnýpřínospropraxi,pub|ikovate|nost,
silnéa slabéstránky,origina|ita

Práce je ýrazně nadpruměrná, originální, publikovatelná,rozsáhlá, stála velké množstvíčasua sil a je
bezesporu přínosem pro praxi. Rešeršezahrnuje velké množstvíodborných článkův anglickémjazyce.
Místy se troškuztrácejí v množstvícitací podstatnéúdajez poslední doby. Autorka při vytvoření dotazníku,
sběru dat,jejich statistickémzpracování, diskusi a vyvození závěri v diplomové práci vedla ýborně.

VYsVĚTLEHípŘloBHAJoBĚ:
K BLIŽŠíMU
5. oTÁzKY A PŘIPoMíNKYDoPoRUČENÉ

Clověk má při emoci smutek přivřený vnitřní okraj horního víčkazdviŽen Íak,žetvoří trojúhelníkovi|ý
ohyb. Na obrázku Smutek u psa je nakreslena podobná změna tvaru očí.Jak se mění tvar očípři emoci
smutek u psů?
Jaký postoj je typický pro projev strachu u psů?
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k
k obhajobě
nebonedoporučuji
NAVRHOVANÉ
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Práci
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obhajobě.
obhajobě):
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Pozn.:Vyjádřetese prosímv|astníformouk výšeuvedenýmbodům,jsou-|iv případěhodnocenéDP relevantní.

