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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce obšírně pojednává o počítačových simulacích biologické evoluce. Důraz je 
kladen na projekty, které jdou cestou neorientovaného vývoje simulovaného světa 
na rozdíl od převažujících teleologických evolučních algoritmů, které pouze pomocí 
kroků reprodukce-mutace-selekce hledají optimální řešení zadaných problémů. 
Práce si klade za cíl tyto projekty kriticky zhodnotit, prodiskutovat je ve světle 
hypotetického makroevolučního trendu zvyšování komplexity života v čase a 
pohovořit o jejich přínosu pro aplikovanou informatiku a evoluční biologii. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce obsahuje kromě úvodu a závěru 3 hlavní kapitoly. 
V první se autor zamýšlí nad problematikou otevřené evoluce podložené přírodním 
výběrem a algoritmizovatelností takového procesu. 
Ve druhé části se věnuje praktické stránce problematiky počítačových simulací 
evoluce a definici některých vlastností simulovaných systémů. 
Ve třetí části jsou popsány výrazné projekty na cestě k vytoužené simulaci živého 
systému s neomezenou otevřeností. 
 
Práce je členěna smysluplně a přehledně, ačkoliv by se dalo uvažovat i o členění, 
kde nepůsobí úvodní zajímavé teoretické úvahy tak odtrženě od popisu konkrétních 
simulací a „počítačových her“ v poslední části.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použitých literárních zdrojů je dostatek (78), jsou mezi nimi jak práce z poslední 
doby, tak zásadní historické milníky. V práci jsou použity relevantní údaje 
z citovaných prací. 
 
V citační normě jsou jisté rezervy. V referencích nejsou údaje o nakladatelství 
uváděny konzistentně (někde je uveden pouze titul publikace, někde jen 
nakladatelství, někde nakladatelství a město, země či dokonce adresa). Podobně 
volně je ve výjimečných případech prohazováno jméno (iniciály) a příjmení autora. 
(objevuje se Tim Taylor i Taylor T.) Minimálně v jednom případě (Flegr 2009, Flegr 
2016) jsou dvě citace na jednom řádku. Žádný z těchto problémů však 
pravděpodobně nepředstavuje nepřekonatelnou překážku při snaze o jednoznačné 
určení citovaného zdroje.  
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
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adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
-- 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Jazyková úroveň práce je dobrá. Místy se vyskytne kostrbatá formulace, nesmyslná 
věta nebo pleonasmus („…tyto binární znaky mohou být též kvantitativními.“, „ocasní 
část vyvíjí pouze malý podíl na letové schopnosti“, „při určitých typech speciací, 
které jsou příčinnou vzniku nových druhů“, „…podobně se také vyvíjel průběh 
evoluce v populaci…“), dá se objevit chybějící čárka, překlep nebo nepatřičně 
zařazený spojovník, ale porozumění textu to nijak nebrání. 
 
Grafický doprovod je pravděpodobně největší slabinou práce. Převzaté obrázky, i ty, 
které by se daly velmi snadno překreslit s použitím nejjednodušších Wordovských 
nástrojů, jsou popsány anglicky, ačkoliv je práce psána v češtině. Velmi neelegantní 
je „sdílení“ obrázků včetně původního anglického popisu (např. Obrázek 6). Tento 
přístup vede i k podivné situaci, kdy má Obrázek 5 tři části – Figure 1, Figure 7 a 
Figure 8. Velikosti písma napříč obrázky se liší podle toho, jak velký byl obrázek ve 
zdrojovém článku. Text na původně malých obrázcích nabývá v práci gigantických 
rozměrů a naopak. 
Rovnice jsou v některých případech přepsány pomocí editoru rovnic přímo do textu 
práce (např. str. 12), jindy jsou vloženy jako obrázek – výřez z citovaného díla (např. 
obr. 11). 
Absence redakce matematických vzorců vede k mírně nekonzistentní notaci. 
Minimálně na jednom místě je symbol y nahrazen symbolem Y ve chvíli, kdy uvozuje 
větu (str. 26).  
Některé obrázky jsou lajdáckým výřezem z evidentně většího celku, přičemž část 
vynechané informace (např. na obrázku 8) porozumění dané grafice nijak 
neusnadňuje.  
V některých případech se nachází obrázek a jeho popisek na různých stránkách 
práce (Obr. 18 a 19), což se dá ale vzhledem k automatickému formátování práce 
pochopit a prominout. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práci považuji za velmi zdařilou. Vytyčených cílů se jí povedlo dle mého názoru 
poměrně obstojně dosáhnout. Autor dokázal správně rozlišit, které směry tápání 
mohou teoreticky vést k simulaci procesu, který bychom mohli označit za evoluci 
s neomezenou otevřeností, a které jsou jen zajímavými hříčkami s očekávatelnými 
výstupy. Práce, které podrobil rešerši, shrnuje autor přehledně. To, že nenapojuje 
výsledky popisovaných projektů na explicitně definovaná měřítka entropie či 
biologické komplexity, kterými zaplnil značnou část úvodní kapitoly, je 
pravděpodobně způsobeno ateoretickým zakotvením projektů, které v práci 
podrobně rozebírá. Obvykle se jedná o rozvolněné stochastické systémy, které se 
mohou i ve své relativní jednoduchosti jen stěží stát předmětem jednoznačné 
matematické analýzy (průměrná komplexita organismu klesá tak a tak, když se 
parametry modelu změní tak a tak). Autor se zaměřil spíše na počítačové hry než 
standardní evoluční algoritmy. V těchto případech se, jak správně autor po vzoru 
Stanleyho, Lehmana a Sorose poznamenává, čeká na jasně rozpoznatelný (ne však 
nutně jasně definovaný) výbuch rozmanitosti v systému vymezeném několika 
pravidly inspirovanými evolucí na naší planetě. 
Výše uvedené výhrady jsou spíše formálního rázu. Jsem přesvědčen, že během 
práce na tomto textu získal autor dostatek poznatků, aby mohl studium simulací 
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biologické evoluce dále rozvíjet. Práci navrhuji hodnotit známkou „výborně“.  
 
 
Otázky a připomínky oponenta: 
Na stránce 2 píšete, že dědičnost znaků, nadprodukce potomstva a omezenost 
zdrojů představují základní podmínky, za kterých můžeme pozorovat evoluci živých i 
virtuálních organismů. To je pravda, pokud máte na mysli pouze evoluci 
prostřednictvím přírodního výběru, jak zmiňujete na začátku kapitoly 2. U virtuálních 
organismů však nejsme odkázáni na procesy, které působí v přírodě. Dokážete si 
představit i simulaci evoluce bez přírodního výběru? Za jakých podmínek by taková 
evoluce mohla probíhat? Je možné pozorovat takovou evoluci i mimo počítačové 
simulace? 
Jak může evoluce bez přispění selekce inspirovat výzkum simulací evoluce 
s neomezenou otevřeností? 
 
Dále na str. 2 píšete: „Jedinci, kteří svádějí boj o omezené zdroje, mají určité 
vlastnosti, které zvyšují jejich biologickou zdatnost (fitness). V přirozeném výběru se 
právě tyto vlastnosti udržují a dále vylepšují, nebo naopak eliminují vlastnosti, které 
se pro dané prostředí nehodí. Ne vždy však můžeme danou vlastnost označit za 
čistě výhodnou nebo nevýhodnou.“ 
Celý tento odstavec (i když pominu syntax druhé věty) mi zní nedomyšleně. 
Co je to vlastnost? 
Kolik má organismus vlastností? 
Jak se liší simulovaná vlastnost a skutečná vlastnost?  
 
Píšete: „Pokud dlouhodobě vedou [evoluční novinky] ke zvýšení hodnoty fitness, 
resp. pokud se stanou součástí nových evolučně stabilních strategií, tak přirozený 
výběr zaručí, že se budou předávat do další generace.“ Vnímám to tak, že stávání 
se součástí evolučně stabilních strategií do jisté míry ztotožňujete se zvýšením 
hodnoty fitness. Musí to tak být vždy? K jakým úpravám fitness funkce na straně 6 
by zohlednění ESS mohlo vést? 
 
Je kompenzace nevýhod komorového oka obratlovců skutečně výsledkem pasivního 
přirozeného výběru? (str. 3) 
 
Píšete: „Aby mohl v systému probíhat vývoj, který je charakteristický pro otevřenou 
evoluci, musí být tento systém dostatečně komplexní (de Vladar et al., 2017) a 
zároveň biologicky realistický.“ Já si tím nejsem tak jistý. Biologicky realistický, 
myslím, určitě být nemusí. V jakém smyslu by měl být komplexní? Jak se to vztahuje 
k měřítkům komplexity, která v práci rozebíráte? 
 
Jak vypadá genetická informace entity s nejnáhodnější genetickou informací? (str. 
13) Co nám umožňuje takovou entitu odlišit od entity s nízkou mírou entropie 
genetické informace? 
Bylo by možné využít měřítko entropie GI i na úrovni populace a sledovat 
diskrepanci mezi entropií GI jedince a GI populace za účelem studia procesů 
zamrzlé plasticity a třídění z hlediska stability? (I ve světle toho, co píšete 
v předposledním odstavci na str. 17) 
 
Proč nedosahovaly Conradovy systémy ani na úroveň slabé otevřenosti evoluce? 
(str. 20) Jak byste je upravil s použitím současných počítačů, aby byli pro studium 
otevřené evoluce zajímavější? 
  
Na str. 23 píšete: „Populace [simulovaných tvorů Karla Simse], která své potomky 
vytvářela křížením, často vedla k jejich homogenitě.“ (Opět se jedná o podivnou 
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větu. K homogenitě vede křížení nebo simulace, ne populace.) Proč tomu tak bylo a 
jaké to má implikace pro pohlavní rozmnožování?  
 
 
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/2018-
pravidla.pdf  

• 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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