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Název práce: Aktivní vliv rodičů na výběr partnera 
 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce si klade za cíl shrnout dosavadní vědecké písemnictví pojednávající o vlivu 
rodičů na výběr partnera jejich dětí. Vše ve světle sociobiologické teorie o 
příbuzenském altruismu a umístění rodičovských investic, autorka se zabývá tím, 
nakolik jsou empirické poznatky v souladu s predikcemi těchto modelů. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je logicky členěna. První blok se zabývá teoretickými východisky vysvětlující 
možné vzdálené příčiny (ultimate causes) zkoumaných jevů. Druhý je přehledem 
možných proximálních mechanismů. Třetí pojednává o empirické evidenci a je 
spojen s diskusí souladu resp. Rozporu s teorií.   
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
S potěšením konstatuji, že autorka se v rozsáhlém písemnictví orientuje obstojně. U 
teoretických konceptů cituje zpravidla původního autora tedy primární zdroj. 
V případě empirické evidence se opírá o recentní studie, ale nezapomíná ani na 
průkopnické práce z 80. let. Jedině v oblastech, kterým se věnuje okrajově, spoléhá 
na monografie či učebnice (kupř. Murphy).  Celkově hodnotím práci s literárními 
zdroji velmi kladně, pokrytí tématu je dosti representativní i přesto, že je ve 
skutečnosti nemožné jej obsáhnout beze zbytku. Významné informace k tématu totiž 
obsahuje též celá řada etnologických či sociologických prací věnujících se primárně 
jiným tématům a u kterých nelze z názvů či abstrakt odhalit jejich relevanci.   
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní experimentální výsledky, nicméně správně poukazuje a 
diskutuje dílčí rozpory mezi teorií a empirickými studiemi. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je obvyklá.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce splnila zadané cíle téměř beze zbytku. Celkově ji hodnotím, zejména 
s ohledem k pokrytí primární literatury, jako velmi kvalitní.    
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Drobnosti: 

(1) Hned na straně 3 je ve vzorci Hamiltonovy podmínky opačně znaménko. 
Náklady (C) musí být přece menší nebo rovny B x r, aby mohl být altruismus 
dlouhodobě udržitelný. Nebo jste to myslela neintuitivně tak, že definujete 
situaci, kdy udržení altruismus je nemožné. V každém případě je celá 
formulace nedostatečná. 

(2) Podobně nejasná je i formulace Triversovy teorie rodičovských investic 
(parental investment). Buď je dílem nepřesného překladu či nevhodného 
výběru z různých Triversových formulací. V každém případě neinformovaný 
čtenář může být zaveden na scestí. 

 
Koncepční námitky: 

(3)  Při práci s empirickým materiálem zachází autorka s člověkem, do značné 
míry jako jedinou jednotkou tj „druhem“. Nicméně, sociální organisace 
jednotlivých společností se v preindustriální době diametrálně odlišovalo 
podle způsobu usídlení, odvozování příbuzenství, majetkové stratifikace, 
dědění majetku a dalších parametrů. Nejzajímavějším přístupem tedy bude 
dát rodičovské zásahy do výběru partnera v souvislost s těmito faktory. I 
klíčové práce Apostolou jsou založeny na ne zcela modernizovaných 
společnostech. Autorka si tyto skutečnosti plně uvědomila a výslovně je 
v kapitole 3.4 deklaruje jako omezení své práce. Oponent proto může jen 
konstatovat, že zaměření na mezikulturní rozdíly autorce výrazně doporučuje 
pro další návaznou práci na započatém díle a přeje jí v té věci mnohý úspěch.  

  

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta:  Daniel Frynta 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

• Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 
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