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Posudek na bakalářskou práci 
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Jméno posuzovatele: Daniel Frynta 
 

Datum: 19.5.2016 
 

Autor: Lucie Kapicová 
 

Název práce: Rozpoznávání příbuzných u člověka 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo poskytnout „přehled dosavadních studií zaměřeých na 
problematiku rozpoznávání příbuzných u člověka“.  Je to cíl sice spíše deskriptivní 
než analytický, ale to je v kontextu bakalářských prací běžné. V daném případě tj. u 
tématu, které bylo v minulosti intensivně studováno a nyní zažívá novou vlnu 
pozornosti je takový přístup i docela účelný. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna kromě úvodu a závěru na pět kapitol.  
V první jsou shrnuty ultimátní příčiny rozpoznávání příbuzných u živočichů;  
Ve druhé jsou diskutovány rozpoznávání příbuzných (kin recognition), kin 
diskrimination a příbuzné pojmy;  
Ve třetí jsou popsány možné mechanismy rozpoznávání příbuzných;  
Teprve čtvrtá kapiola se týká téměř výlučně člověka a zahrnuje přehled empirických 
studií uspořádaných dle modalit – tato kapitola je jádrem celého spisu, ale v členění 
práce to není sdostatek zdůrazněno;  
Pátá z těchto kapitol pak představuje kulturní aspekty rozpoznávání příbuzných.   
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Seznam použité literatury je rozsáhlý a pro bakalářskou práci zcela dostačující. To 
však neznamená, že autorka zahrnula veškeré relevantní zdroje (viz níže) 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je adekvátní. Snad jen použití odkazu na poznámku horním 
indexem ve vzorci na str. 4 je velmi matoucí. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Celkově práce splnila zadání. Bez váhání ji tedy doporučuji k obhajobě a 
kladnému hodnocení. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 



 Strana 2 

(1) Definice příbuzenského výběru a souvisejících pojmů nejsou bez drobných vad. 
Např. na straně 2 (2.1. ř 2 a 4) se vedle sebe vyskytují pojmy teorie a strategie 
souřadně, bez jasného vymezení. Vnuci jsou z pohledu autorky potomci či příbuzní? 
 
(2) str.2 citace stran babiček jsou selektivní – postrádám např. starší práce o kmeni 
Hadza poskytující jen slabou evidenci pro efekt babiček na přežívání dětí. 
 
(3) Vztah příbuzenství a alruismu ke cooperative breeding je sporný (viz např. práce 
Cockburnovy), na tomto místě postrádám Emlenovy práce zdůrzňující spíše vliv 
redukce kompetice mezi příbuznými na evoluci „rodiny“. 
 
(4) V kapitole o kulturních aspektech příbuzenství vidím příliškou závislost na knize 
Skupnika. Interpretace Trobriadské společnosti je sporná, neb vše nasvědčuje že je 
třeba v daném případě rozlišovat mezi monogamií ve smyslu manželství a 
biologické paternity. Podobně nesouhlasím s interpretacemi společnosti Nuer. Ta 
totiž již dle Evanse-Pritcharda zahrnuje dva aspekty příbuzenství Buth a Mar. Z nich 
druhý vnímá paternitu ve více biologickém smyslu.Třeba ovšem číst knihu Kinship 
and marriage among the Nuer a nespoléhat na sekundární zdroje.    
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 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 http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

 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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