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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Zuzana Štěrbová 

Datum: 
28. 5. 2019 

Autor: 
Kristýna Šípková 

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…) 
 
Cílem předložené práce bylo kriticky zhodnotit studie zabývající se aktivním vlivem 
rodičů na výběr partnera v závislosti na společnosti a kultuře. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce sestává ze tří částí. První je zaměřená na rodičovský vliv na výběr partnera z 
evoluční perspektivy. Druhá kapitola pojednává mechanismy, které vedou k 
podobnosti rodičů a partnerů (např. dědění preferencí). Ve třetí části je zpracován 
aktivní vliv na výběr partnera, včetně konfliktu v partnerských preferencích mezi 
rodiči a potomky, vlivu pohlaví rodičů i potomků na rodičovský vliv, manipulačních 
technik, které obě strany používají k dosažení svého cíle, a mezikulturních rozdílů 
v rodičovském vlivu na výběr partnera. V závěru autorka přehledně shrnuje klíčové 
poznatky a nastiňuje směry, jimiž by se mohl ubírat budoucí výzkum. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce vychází z cca 100 literárních zdrojů, z nichž je většina primární. Autorka 
jednoznačně prokázala schopnost kriticky pracovat s odbornou literaturou. 
Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru tématu se navíc autorka musela 
zorientovat v literatuře jak etologické, tak antropologické či psychologické.  
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky 
 

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

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Předložená práce jednoznačně splnila vytyčené cíle. Autorka prokázala během 
psaní práce obrovské zlepšení, které je důsledkem její píle, zápalu, nadšení a 
svědomitosti. Samotnou bakalářskou práci hodnotím jako velice zdařilou.  
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
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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