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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…) 
 
Cílem práce je zmapování počítačových simulací biologické evoluce se zvláštním 
přihlédnutím k problematice otevřené evoluce, tj. nekončícího nezacíleného vývoje, 
který může spět až ke zvyšování (hierarchické) komplexity entit tvořících simulovaný 
systém. V rámci této snahy autor rozebere teoreticko- a evolučně-biologické aspekty 
souvisejícího výzkumu, definuje základní termíny evolučních algoritmů, shrne různé 
přístupy k vytváření simulací a bude diskutovat silné a slabé stránky již 
uskutečněných projektů.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je dlouhá celkem 49 stran, počítaných je 43 stran, z toho 4 strany tvoří zdroje. 
Rád bych ovšem zdůraznil, že autor připojil řadu ilustrací, které rozsah opticky 
zvětšují. Délka je tedy zcela vyhovující. 

Členění je přehledné, struktura odpovídá charakteru zpracovávaného materiálu. 
Práce obsahuje všechny náležitosti včetně titulní strany a prohlášení, abstraktů, 
klíčových slov, obsahu, úvodu, vlastní rešerše, závěru a seznamu použité literatury. 
Autor postupuje ve své rešerši od obecného teoreticko- a evolučně-biologického 
úvodu, přes technickou stránku evolučních simulací až ke komentovanému přehledu 
konkrétních již uskutečněných projektů. Práci završuje závěr, ve kterém autor dává 
dílčí poznatky do vzájemných souvislostí, syntetizuje je a navrhuje možné cesty do 
budoucna pro evoluční simulace jak v rámci evoluční biologie, tak aplikované 
informatiky. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Ano. Autor cituje 77 zdrojů. Všechny jsou relevantní a citované ve správném 
kontextu. Student jasně prokázal, že dokáže pracovat s relevantní českou i 
zahraniční literaturou, třídit své poznatky, vyvozovat závěry a kontextualizovat je. 
Autor ve své práci navíc dokázal, že je s problematikou počítačových simulací i 
řadou konkrétních popisovaných projektů intimně obeznámen. Jediná výtka by 
mohla směřovat k formální stránce textu, neboť citace nejsou z typografického 
hlediska vždy konzistentní (někdy je předchází pomlčka, jindy čárka, někdy tečka). 
Domnívám se ale, že obsahová stránka tyto drobné nedostatky, které nesnižují 
srozumitelnost citačního aparátu, převyšuje. 
 

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



 Strana 2 

Práce neobsahuje vlastní výsledky, autor ale originálním způsobem interpretuje a 
hodnotí dříve provedené studie. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je dobrá. Pod drobnohledem sice narazíme na několik 
typografických a pravopisných chyb, jejich přítomnost, jakkoli iritující, ale nesnižuje 
obsahovou úroveň práce. Za větší problém považuji občasná kostrbatá vyjádření a 
ne úplně vhodnou volbu slov, které snižují srozumitelnost některých pasáží. Té by 
pomohlo i výraznější členění textu na odstavce. Vzato kolem a kolem se ale autorův 
styl s postupem práce a přibýváním informatických témat výrazně zlepšuje, až mu 
v sekci věnované přehledu dřívějších evolučních simulací prakticky není co vytknout. 
Obrazová dokumentace práce korektně odkazuje na své zdroje a celkově vyhovuje. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autor splnil všechny vytyčené cíle. Rád bych zdůraznil především sekce věnované 
technické stránce evolučních simulací a přehledu již dříve uskutečněných projektů, 
které nesplňují jen formální náležitosti bakalářské práce, ale mohou do budoucna 
posloužit i jako praktický přehled problematiky pro ostatní biology. Autor závěry 
ostatních badatelů kriticky hodnotí, syntetizuje a na nejednom místě přímo ukazuje 
možné cesty testování souvisejících teoretických konceptů nebo možnosti dalšího 
výzkumu – schopnost sám nabyté znalosti aplikovat koneckonců prokázal i ve své 
simulaci v rámci bioinformatického projektu. I přes určité stylistické nedostatky 
zejména v první části práce, typografické a pravopisné chyby tak nakonec navrhuji 
hodnocení „výborně“, a to z toho důvodu, že podle mě obsahová stránka práce 
dalece převyšuje tyto formální nedostatky. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
- 
 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 

 


