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Název práce: Evoluční vývoj kolenního kloubu ve vztahu k jeho stabilitě a 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je posouzení vlivu evolučních změn kolenního kloubu na vznik úrazů a 
stabilitu kolenního kloubu.  
Práce je koncipována jako literární rešerše. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna do tří základních částí. 
V první části je popsán vývoj lidského kolenního kloubu 
Ve druhé části je popsána anatomie kolenního kloubu 
Třetí část je zaměřena na nejčastější úrazy kolenního kloubu 
V diskuzi pak autor hodnotí možný vliv vývoje kolenního kloubu na vznik popsaných 
úrazů. 
V rámci členění práce mohly být lépe zvýrazněny cíle práce. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje odpovídají rozsahu práce, jsou formálně správné a jsou 
správně citovány. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky výzkumu. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce na velice dobré úrovni. Členění práce je přehledné a 
srozumitelné. Grafická úprava práce je vhodně zvolena. 
Obrazová dokumentace vhodně ilustruje poznatky obsažené v textu práce. 
Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, text obsahuje minimum překlepů či 
pravopisných nedostatků. Text práce je dostatečně srozumitelný. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce splňuje základní cíle práce, přináší přehled o vlivu evolučního vývoje na vznik 
úrazů kolenního kloubu. V obecné části jsou shrnuty základní poznatky a anatomii a 
patologii kolenního kloubu, v diskuzi je porovnáván vývoj a anatomie kolenního 
kloubu člověka s ostatními primáty. 
Celkově se jedná se o velmi zdařilou práci.  
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Autor práce v průběhu tvorby práce velmi dobře spolupracoval se školitelem. 
Prokázal dobrou orientaci v problematice a schopnost samostatné tvorby práce. 
 
 

Otázky a připomínky školitele/oponenta: 
 
1. Jaké faktory ovlivňují zvýšený výskyt úrazů kolenního kloubu u lidí? 
 
2. Jaké jsou základní rozdíly v anatomii a mechanice kolenního kloubu u lidí a 
lidoopů? 
 

Návrh hodnocení: 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
MUDr. Jakub Kautzner, PhD. 
 

 
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 
24.1. 2020  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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