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VYUŽITÍ V ANTROPOLOGII 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 
Předkládaná bakalářská práce seznamuje čtenáře s atraktivní problematikou 
střevního mikrobiomu člověka. Věnuje se jeho vzniku a proměnám během 
ontogenetického vývoje jedince a zejména pak faktorům, jež mají zásadní vliv nejen 
na utváření mikroflóry, ale také na její diverzitu. Cílem práce je také zamyslet se nad 
možnostmi využití mikrobiální diverzity v nejrůznějších antropocentrických 
disciplínách. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Kromě abstraktu a klíčových slov v českém a anglickém jazyce a úvodu sestává 
práce ze 4 kapitol členěných na podkapitoly, závěru a seznamu použité literatury. 
Práce neobsahuje seznam zkratek. Součástí textu jsou dvě tabulky. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 
Autorka v textu čerpá z téměř dvou set literárních pramenů, které odpovídajícím 
způsobem cituje jak v textu, tak v seznamu.  
 

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): 
 
Formální úroveň bakalářské práce je dobrá, je psána čtivě, text je v podstatě bez 
překlepů a gramatických chyb. Tabulky 1 a 2, jež vznikly jakousi meta-analýzou a 
kombinací informací z několika studovaných literárních zdrojů, vhodným a 
přehledným způsobem doplňují text kapitoly 3.2. Jen snad tabulka 2, která je 
z důvodu velikosti rozdělena na dvě stránky, by si pro snazší orientaci zasloužila 
zopakovat hlavičku i ve své druhé části. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 
Z mého pohledu coby školitele práce jednoznačně vytyčené cíle splnila. Studentka 
se dobře zorientovala v pro ni do té doby ne příliš známé oblasti genetiky a 
mikrobiologie, pracovala aktivně, pravidelně konzultovala. Nejvíce oceňuji kapitolu 4, 
která jednoznačně ukazuje na významnost mezioborové spolupráce a nastiňuje 
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možnosti využití aktuálních znalostí o mikrobiomu člověka i v jiných 
antropocentrických oblastech než je medicína. 
Výše uvedené drobné výtky se týkají formální stránky práce a nesnižují významným 
způsobem kvalitu předkládané práce, proto doporučuji práci k obhajobě a 
s přihlédnutím na její průběh navrhuji hodnocení výborně nebo velmi dobře. 
 

Otázky a připomínky školitele: 

 
- 
 
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. 

Katedra antropologie a genetiky člověka 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 7 
128 44 Praha 2 
Česká republika 
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