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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 předložené práce bylo představit studie zabývající se homosexuálním 
chováním u primátů a provést kritickou analýzu možných funkcí tohoto chování. 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna na dvě základní části. V první z nich se autorka zaměřuje na popis 
projevů homosexuálního chování, sociální kontext, v němž se vyskytuje, změny 
v průběhu ontogeneze a pohlavní rozdíly ve výskytu. V druhé části práce autorka 
seznamuje čtenáře s možnými funkcemi homosexuálního chování, mezi něž patří 
sociální postavení, regulace napětí, usmiřování, formování aliancí a příprava na 
heterosexuální aktivity. V neposlední řadě může být homosexuální chování 
vedlejším produktem sexuálních motivací. 
Nejvýznamnější aspekty práce jsou uvedeny formou bodů v závěrech. 
 
 

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 více než 60 původních vědeckých prací. Použité zdroje jsou 
správně citovány. 
 
 

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): 
 
Práce je přehledně a logicky členěna. Autorka se musela vyrovnávat s chybějící 
českou terminologií, čehož se zhostila důstojně. Práce je většinou psána 
srozumitelným jazykem, nicméně stylistická úroveň je spíše kolísavá. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka jednoznačně prokázala, že je schopna vyhledat relevantní odbornou 
literaturu, porozumět jí a kriticky hodnotit odborné texty. Kritické hodnocení je v této 
oblasti výzkumu obzvláště obtížné, protože téma homosexuality u primátů je 
zatíženo celou řadou předsudků a ideově laděných interpretací, které jsou využívány 
k ospravedlnění postojů jednotlivých autorů ohledně lidské stejnopohlavní sexuality. 
Zároveň oceňuji návrhy na další směry výzkumu a přehledné shrnutí hlavních 
zjištění. Celkově se tedy autorce podařilo jednoznačně naplnit cíle práce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
V čem nám může výzkum homosexuálních interakcí primátů pomoci pro porozumění 
obdobného fenoménu u člověka? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

• 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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