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Jméno posuzovatele: 
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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…) 
 
Problematika rozpoznávání příbuzných u člověka je v současné době hojně 
zkoumaným tématem. Je však s podivem, že recentní studie takřka bez výjimky 
opomíjí kulturní vlivy, které u člověka hrají nezanedbatelnou roli. Cílem 
předkládané práce proto bylo, vedle shrnutí dosavadního poznání v otázce 
rozpoznávání příbuzných, zpracovat kulturní aspekty, které u člověka 
rozpoznávání příbuzných významně ovlivňují.  
 

Struktura (členění) práce: 
 
Předkládaná teoretická práce je kromě úvodu a závěru členěna do pěti kapitol. 
V první kapitole autorka nastiňuje důvody k rozpoznávání příbuzných, druhá 
kapitola se zabývá definicemi pojmů s problematikou spjatými (jako je např. 
diskriminace, upřednostňování, detekce apod.), ve třetí kapitole pojednává 
mechanismy rozpoznávání příbuzných, ve čtvrté kapitole zpracovává rozpoznávání 
příbuzných za pomocí jednotlivých modalit a v poslední kapitole se zaměřuje na 
vliv kulturních aspektů na rozpoznávání příbuzných u člověka. V závěru práce 
autorka kromě shrnutí biologických a kulturních aspektů rozpoznávání nastiňuje 
možné směry budoucího výzkumu. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka ve své práci vychází z cca 150 literárních zdrojů, které v textu řádně cituje, 
což považuji za zcela dostatečné. 
 

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): 
 
Formální úroveň práce hodnotím velice kladně. Vedle splnění všech formálních 
kritérií bych ráda vyzdvihla vysokou jazykovou úroveň textu. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
I přes značné zmatení základních pojmů a definic, které ve výzkumu rozpoznávání 
příbuzných panuje, byla autorka schopna dané pojmy nejen řádně zpracovat, ale i 
kriticky zhodnotit. Již tato skutečnost by sama o sobě byla velkým přínosem. 
Autorka se však současně velice obstojně zhostila úkolu představit fungování 
rozpoznávání příbuzných u člověka v kontextu kultury, čímž jednoznačně splnila 
cíle práce, které si vytyčila. 
 
Předkládanou práci hodnotím velice kladně a jednoznačně ji doporučuji 
k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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