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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 bakalářské práce bylo podat hlubší a ucelený přehled 
nejzásadnější odborné literatury, která pojednává o evolučních teoriích mužské 
homosexuality. Dílčím cílem práce bylo poskytnout odpovědi na následující otázky. 
Jak je možné, že se homosexualita v populaci stále vyskytuje i přesto, že se jedná o 
nereproduktivní životní styl? Jaké jsou genetické a fyziologické faktory podílející se 
na vzniku homosexuality? Má homosexualita nějaký účel, je svému jedinci či šíření 
jeho genů prospěšná nějakým skrytým způsobem? 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna na Abstrakt, Úvod a dále na 2 hlavní kapitoly Genetická a 
fyziologická zjištění a Evoluční teorie. Kapitola Evoluční teorie je dále podrobněji 
členěna do pěti podkapitol. Dokument uzavírá oddíl Závěr a Literatura. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou citovány dostatečně a přehledně, formát citací je jednotný. 
Autor použil v rešerši relevantní údaje celkem ze 101 literárních zdrojů. 
 

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): 
 
Práce splňuje požadovaná kritéria na bakalářskou práci, jak po stránce rozsahu, tak 
i po stránce obsahové. Je psána srozumitelně, čitelně a přehledně. Dokument 
neobsahuje pravopisné chyby. Práce neobsahuje grafy ani tabulky. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autor shrnuje možné mechanismy udržování mužské homosexuality v populaci a 
jejich případný evoluční význam. Představuje pět evolučních teorií. Pro hlubší 
pochopení této problematiky a následné propojení jednotlivých evolučních teorií, 
bylo za potřebí načerpat znalosti z několika vědeckých oborů jako například evoluční 
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biologie, genetika, fyziologie, imunologie. Zpracování tématu vyžadovalo od autora 
práci s mnoha zdroji literatury z různých odvětví. Autor předkládá kvalitní rešerši, 
která bude jistě přínosným zdrojem mnoha dalších výzkumů. V závěru práce 
prezentuje též vlastní názor a rozebírá možnosti zaměření budoucích výzkumů.  
 
Jakub Fořt docházel na pravidelné konzultace jak se školitelkou, tak s konzultantkou 
Klárou Bártovou. Svou práci vypracoval samostatně, svědomitě a zodpovědně. 
Prokázal schopnost orientovat se v zahraniční literatuře, porozumět textům a splnil 
stanovené cíle práce. Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 

 
 
 


