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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 této práce je popsat koncepci víceúrovňové selekce, její principy a 
východiska, a to především ve vztahu ke genocentrismu, vůči kterému se již tradičně 
vymezuje.  
Struktura (členění) práce: 
Struktura práce je přehledná, smysluplná a odpovídá požadavkům na bakalářskou 
práci. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil autor v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autor použil relativně velké množství zdrojů včetně zahraničních a cituje je správně 
v textu (až na výjimku na str. 10 v pozn.aparátu, kdy měl být ocitován i Gould), 
ovšem v samotném oddílu referencí jsou citace nejednotné a nedotažené (někde 
chybí kompletní údaje). Autor zahrnul i vlastní překlady z anglických zdrojů, které 
jsou citovány dobře a přeloženy srozumitelně. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky.
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Jazyková úroveň je až na pár detailů v pořádku, příště bych doporučovala dělat 
mezeru mezi nadpisem a textem. Také odstavce je lepší odsadit než mezi nimi dělat 
mezeru, ale možná jde o věc vkusu.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce má 35 stran, přičemž 5 stran tvoří literární zdroje. Práce velmi dobře a 
zevrubně shrnuje historickou diskuzi ohledně víceúrovňové selekce, která je 
zásadně spjata se skupinovou a druhovou selekcí. I tyto dva druhy selekce jsou 
v práci také důkladně vyloženy. Práce se dotýká dále i filosofického sporu mezi 
pluralisty a realisty, a problematiky kauzality a emergence. Mnohdy by nebylo 
špatné některé z těchto pasáží prohloubit, i když chápu, že bakalářská práce má 
omezený rozsah. Práce se mohla více věnovat filosofickému problému hierarchie, i 
třeba jen v krátkosti, protože tento pojem je pro MLS i současné diskuze filosofů 
biologie rovněž zásadní.  
Co ovšem považuji za hlavní slabinu práce je to, že nejde za onu tradiční diskuzi 
věnující se skupinové a druhové selekci a pouze mírně naznačí další úrovně 
selekce, o kterých je možné mluvit (viz. třeba zmínka na str. 26, že jednotkou 
selekce se mohou stát i nepříbuzné druhy, tvořící skupiny či str. 28 o koloniích). Jde 
o momentálně velmi živou diskuzi, na které se dobře ukazuje i vztah MLS a 
genocentrismu (v některých příkladech se už nemusí fitness vysvětlit z genetického 
pozadí, ale z interakcí vyšší úrovně, třeba vztah symbiont-hostitel). Určitě by se 
našly i další příklady MLS, které rozšiřují tradiční diskuzi Okashy a dalších, tu 
samozřejmě bylo nutné rozebrat, nicméně důraz pouze na tuto diskuzi práci ubírá na 
aktuálnosti a údernosti. Stejně tak i kritika genocentrismu mohla být mnohem 
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současnější. Nižší aktuálnost práce je vidět i na malém množství publikací, 
přesahující rok 2015 (pouze tři), přičemž aktuálnost považuji za jednu ze zásadních 
atributů kvalitní bakalářské práce.  
Kolega spolupracoval celkově dobře a samostatně, i když práci poslal k celkové 
kontrole relativně pozdě, což je bohužel častý nešvar. To se pak odráží na 
zkratkovitém abstraktu a na ne příliš propracovaném závěru, stejně jako na 
nedotažené literatuře. Dále je třeba se vyhnout trivialitám jako „je nutné dodat, že 
toto tvrzení je problematické“ na str. 26 v pozn. pod čarou, ale přitom se neřekne 
proč. Pak je lepší celou formulaci raději vynechat.  
Celkově je však práce kvalitní, zevrubně mapuje danou problematiku a historii 
diskuze o MLS, a splňuje tak základní podmínky na bakalářskou práci kladené. 
Proto ji doporučuji k obhajobě a kvůli výše zmíněným námitkám navrhuji hodnocení 
velmi dobře. 
Otázky nechám spíše na oponentovi, mám k případné diskuzi. 
1.Souhlasil by s tvrzením, že MLS1„vůbec netvoří opravdovou víceúrovňovou 
selekci“? Jeví se mu Okashovy argumenty jako dostačující? 
2.Rozdělení realismu a pluralismu je možná na můj vkus povrchně vysvětleno a 
mnohdy mi nejsou jednotlivá stanoviska zcela jasná. Znamená realismus v tomto 
pojetí, že selekce probíhá na vícero úrovních, ovšem pro konkrétní vysvětlení je 
vždycky možné použít jen jednu primární úroveň, která se zároveň jeví jako reálná? 
Nebo jsou realisté genocentričtí? Není mi to zcela jasné a bylo by potřeba to více 
zdůraznit skrze lépe zvolené formulace.
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře   nevyhověl(a)
Podpis školitele/oponenta: 
 

 


