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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:  
Zuzana Štěrbová 

Datum: 
26.8.2019 

Autor: 
 
Jakub Fořt 
 

Název práce: 
 
Evoluční teorie homosexuality 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Hlavním cílem předložené práce bylo představení a kritické zhodnocení 
nejvýznamnějších teorií zabývajících se vznikem a udržováním mužské 
homosexuality v populaci z evolučního hlediska. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce sestává ze dvou hlavních částí; v první autor zpracovává mechanismy vzniku 
mužské homosexuality na individuální úrovni, v druhé evoluční teorie vzniku a 
funkce homosexuality na populační úrovni. V závěru se autor snaží jednotlivé teorie 
propojit a nastínit směr budoucího výzkumu. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor vychází ze zhruba 100 povětšinou primárních literárních zdrojů. Na tomto 
místě bych ráda vyzdvihla práci jak s nejnovějšími prameny, tak zahrnutí dnes již 
klasických textů, z nichž jednotlivé teorie vycházejí. Literární zdroje jsou tedy 
jednoznačně dostatečné. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
 
Formální úroveň práce je vysoká, oceňuji zejména přehledné členění a velice 
vysokou jazykovou úroveň textu. Autora tak mohu upozornit pouze na naprosté 
drobnosti, kterých by se mohl v příští práci vyvarovat. Konkrétně se jedná o 
doslovné překlady z angličtiny (např. str. 17: „Barthesova hypotéza je souhlasná se 
zjištěním…“) či sjednocení přechylování jmen (např. str. 20: jednou autor hovoří o 
Flesichmanovi, podruhé o Fleischmanové).  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Textů zabývajících se vznikem homosexuality, ať už na individuální nebo populační 
úrovni, existuje opravdu mnoho. Autor ve své bakalářské práci prokázal, že se 
v literatuře orientuje a nadto je schopen ji kriticky hodnotit. Jelikož texty vznikaly 
v rámci různých oborů, nejednalo se o snadný úkol. Výzkum vzniku homosexuality je 
velice živou oblastí zkoumaní, přičemž každou z teorií některé studie potvrdily a jiné 
nikoli. Na tomto místě bych ráda ocenila narativní formu představení jednotlivých 
teorií, kdy autor nastiňuje nejen vývoj poznání, ale i silné a slabé stránky 
jednotlivých hypotéz. 
 
Práci hodnotím velice kladně a jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1) Proč by měla mužská a ženská homosexualita vznikat odlišnými mechanismy (na 
individuální i populační úrovni)?  
 
2) V kapitole „Etické aspekty výzkumu biologické etiologie homosexuality“ (str. 7) 
uvádíte, že „Je s podivem, že možné celopopulační důsledky takovéhoto 
revolučního opatření (pozn. prenatální selekce proti homosexualitě) mu na mysl 
úplně nepřicházejí (Greenberg & Bailey, 2001)“. Ráda bych se zeptala, o jakých 
důsledcích autoři hovoří? Jaké významné dopady pro populaci by podle Vás 
prenatální selekce proti homosexualitě měla?  
 
3) Na str. 7-8 uvádíte, že stroje mají relativně vysokou schopnost rozpoznání 
sexuální orientace z tváří mužů i žen. Mohu se zeptat, jakou schopnost rozpoznat 
sexuální orientaci u neznámého jedince na základě fyzických charakteristik vykazují 
lidé? Nejedná se pouze o vedlejší produkt hodnocení pohlavní typičnosti (femininity-
maskulinity)?  
 
4) Na str. 17 zmiňujete, že „soustavná celoživotní homosexuální preference se 
nevyskytuje u zvířat…“. Opravdu existuje konsenzus ohledně výskytu homosexuální 
orientace (ne pouze chování) u jiných živočišných druhů, než je člověk? 
Z evolučního hlediska je fylogenetická perspektiva pro pochopení určitého fenoménu 
velice důležitá, proto bych Vás ráda požádala o stručné nastínění současného stavu 
poznání v této otázce.  
 
5) Má poslední připomínka se týká části textu o preferencích žen pro femininní 
mužské tváře (str. 18). Pouze malé upozornění – studií na preference pro pohlavně 
typické tváře existuje celá řada a zdaleka ne všechny dospěly k Vámi 
představenému závěru (významná část jich dokonce došla k závěru opačnému). 
Tendenční výběr citovaných studií by mohl vést ke zkreslujícím závěrům.  
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 

 
 
Instrukce pro vyplnění: 

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

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby
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• Tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře 
k jednotlivým bodům, celková délka by neměla přesáhnout 2 strany (jednotlivé boxy 
lze prodloužit i zkrátit)  

• Zaškrtávání políček: Vložte kurzor před políčko, klikněte pravým tlačítkem 
myši, zvolte Vlastnosti, vyberte Zaškrtnuto a OK. 

 
Instrukce pro doručení: 

• Posudek, prosím, zašlete v elektronické a rovněž tištěné formě. Elektronická 
verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná poslouží jako 
součást protokolu o obhajobě. 

• Posudek v elektronické podobě ve formátu .pdf (případně .doc nebo .txt) 
nejpozději tři pracovní dny před obhajobou na e-mailovou adresu 
lucie.cermakova@natur.cuni.cz  

• Vytištěný a podepsaný výtisk stačí donést v den obhajoby na katedru. 
Katedra Filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2.  
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