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Název práce:
Může být obezita přirozeným důsledkem evoluce? Srovnání hypotéz o
evolučních příčinách obezity.
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce bylo zhodnotit hypotézy, které vysvětlují příčiny obezity z evolučního
hlediska.
Struktura (členění) práce:
Práce je členěna logicky do 6 kapitol, z nichž po úvodu jsou 3 číslované kapitoly.
Jedna se věnuje základním poznatkům a definici obezity a způsobu jejího hodnocení
s důsledky v incidenci civilizačních chorob. Druhá kapitola pak představuje a hodnotí
jednotlivé skupiny hypotéz, vysvětlujících příčiny obezity, kterými jsou adaptivní
procesy šetření energií, behaviorální adaptace a neadaptivní příčiny obezity. BP
končí nečíslovaný „Závěr“ a bibliografické zdroje.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Jelikož školitel dodal studentovi téměř veškerou literaturu, nutno konstatovat, že
zdroje jsou dostatečné a rovněž správně citovány. Práce po formální i obsahové
stránce splňuje kritéria bakalářské práce.
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
BP neobsahuje vlastní výsledky a je pouhou literární rešerší.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Po formální stránce nemám k textu BP připomínky.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
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Bakalářská práce Petra Janouška splnila cíle na ni kladené. Veškeré připomínky
byly se studentem diskutovány v řadě konzultací od listopadu 2017 až do jejího
dokončení počátkem tohoto roku. Student se jimi až na drobné výjimky řídil.
Otázky a připomínky školitele/oponenta:
BP Petra Janouška probíhala nestandardně dlouhou dobu. Po dlouhém až
bolestivém „rozjezdu“ konstatuji od léta 2018 Petrův zásadní obrat k lepšímu a jisté
„osvícení“, které si nedovedu vysvětlit a jenž se projevilo diametrálně odlišnou
kvalitou psaného textu i jí odpovídající logickou argumentací. Poněkud slabou
stránkou byla vlastní iniciativa při hledání nových informací. V tomto ohledu jsem
čekal více v oblasti historie obezity. I přes moji pobídku jsem obdržel odpověď, „že
se mu nepodařilo nic nalézt“. Proto hodnotím tuto krátkou část jako příliš naivní
s odkazem na prameny, které se neopírají o publikace retrospektivních oborů.
Proto mám pouze jednu otázku:
Mohlo být značné hromadění podkožního tuku, které vidíme u paleolitických
zobrazeních ženy slučitelné s životním stylem (subsistencí) a případně i fertilitou?
Návrh hodnocení:
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 rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ve Wordu nebo PDF nejpozději do
27.5. 2019 na adresu petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro
studenty), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu:
 doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
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