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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…) 
Zmapování teorií o evoluci pohlavního rozmnožování a o jeho významu pro linie pohlavních 
či nepohlavních organismů. Shrnutí relevantních údajů a vlastní komentář k nim 
 
Struktura (členění) práce: 
38 stran hustě psaného textu, z toho 6 tvoří seznam literatury. 
Členění přehledné, autor postupuje od teorií k predikcím, a to vše v závěrečné kapitole 
interpretuje v kontextu konkrétních pozorování. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autor cituje víc než 150 literárních zdrojů a pokud mohu posoudit, tak ve správném 
kontextu. Údaje jsou relevantní a svědčí o cílevědomé a poctivé práci autora při 
shromažďování údajů i při jejich interpretaci. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
neobsahuje 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Členění textu (přehlednost) i jeho jazyková úroveň jsou na výborné úrovni, drobnosti není 
nutno zde zmiňovat. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Pokud za cíl považujeme vypracování rešerše a vhodný způsob sdělení, cíle byly splněny a 
nemám k nim výhrady. 
Otázky a připomínky oponenta: 
- k jazykové stránce – vadí mi používání anglického slova „pattern“ – obrazec, rozložení, 
uspořádání jsou dobrá česká slova pro překlad. 
s. 3 – „Adaptivní povaha parasexuálních procesů prokaryot je dodnes sporná.“ – žádám 
vysvětlení tohoto stanoviska, sám se domnívám, že jde přímo o podstatu existence 
prokaryot. 
s. 4 i jinde – k dvojnásobné „ceně“ sexu ve smyslu nutnosti alokovat zdroje pro samce. Stálo 
by za zmínku diskutovat, proč se všude nejedná o trpasličí formy, které by ze zdrojů 
odebíraly minimum, a proč naopak – zejména u živočichů – samci ubírají větší část zdrojů 
s. 13ff – hodila by se tabulka přehledně vysvětlující, o co v popisovaných teoriích jde. Zde 
by se (na rozdíl od „pattern“) hodilo uvést i anglické ekvivalenty oněch metafor (např. 
„životem kypíxcí břeh).  
s. 22 – proč autor považuje samosprašnost za nepohlevní rozmnožování? (Asi jen kostrbatá 
formulace, ale věta se dá vyložit i takto.) 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
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