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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…) 
Předmětem rešerše je evoluční vývoj kolenního kloubu ve vztahu k jeho stabilitě a 
poraněním. Cíle nejsou v práci explicitně definovány. 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna do pěti kapitol. Úvod sestává z jednoho odstavce a věnuje se 
výhradně naznačení struktury práce bez jakéhokoli uvedení do problému. V kapitole 
1 je na třech stranách shrnuta evoluce bipedie homininů, adaptace 
muskuloskeletálního systému na bipední postoj a odlišnosti v anatomii a lokomoci 
člověka a šimpanze – to vše téměř výhradně na základě tří českých popularizačních 
zdrojů. Kapitola dále obsahuje odstavec o pohybech kolenního kloubu u člověka. V 
kapitole 2, jež je nejobsáhlejší částí práce, je na 8,5 stranách popsána anatomie 
kolenního kloubu. Kapitola 3 se na 7,5 stranách věnuje poraněním kolenního kloubu 
a jejich léčbě. V kapitole 4 nazvané Sumarizace zjištěných poznatků autor namísto 
očekávané syntézy poznatků předkládá nové informace o kolenním kloubu 
šimpanzů ve vztahu k jejich lokomoci a prevalenci zranění (bez uvedení zdrojů) a 
spekuluje, že lidský kolenní kloub není uzpůsoben zátěži, kterou na něj člověk 
nakládá. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Práce se zdroji je jedním z klíčových nedostatků předkládaného textu. V práci je 
použito celkem 32 zdrojů (20 českých, 10 anglickojazyčných) mezi nimiž dominují 
učebnice a popularizační knihy: 14 učebnic ortopedie, šest učebnic anatomie a čtyři 
popularizační knihy/kapitoly o evoluci člověka. V celé práci je citováno pouze pět 
článků z impaktovaných časopisů – každý z nich právě jednou. V textu nejsou, až na 
několik výjimek, citována jednotlivá tvrzení, ale celé odstavce, což odráží autorovu 
práci se zdroji. K ocitování jednotlivých tvrzení, by musel autor vycházet z 
primárních zdrojů, a ne ze sumovaných informací v učebnicích. Druhou polovinu 
kapitoly 3 (str. 27-29) tvoří z podstatné části a bez zjevného důvodu přímé citace 
(nedostatek času vyjádřit myšlenku vlastními slovy?). V poslední kapitole pak 
najdeme pouze jednu citaci, přestože obsahuje množství nových informací. 
 
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): 
Práce obsahuje osm převzatých obrázků, na čtyři z nich však není v textu 
odkazováno. V textu se objevují chybějící a nadbytečné mezery mezi písmeny a 
slovy, překlepy, chyby ve jménech (např. Blumenschine nebo Senut na str. 9), 
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nesmyslné termíny a věty (zřejmě v důsledku chyb v překladu: např. „závěsný 
kloub“, str. 14, „fáze postoje“ str. 30, „u lidí dochází při pohybu k ohybání a 
rozšiřování části pately vzhledem k femuru“, str. 11, „m. gluteus 
maximus…zamezuje při stoji plné extenzi v kolenním kloubu“, str. 10). Latinské 
termíny někde nejsou v kurzívě (m. gluteus maximus, str. 10) jinde jsou v kurzívě 
počeštělé termíny (kolodifyzární úhel, str. 15). 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Z obsahového hlediska je předkládaná práce popisem anatomie kolenního kloubu 
člověka a přehledem poranění kolenního kloubu a jejich léčbě. Předmětu práce, tak 
jak je definován v názvu, tj. evoluci kolenního kloubu, se text nevěnuje. Popis 
anatomie je v práci navíc samoúčelný – není využit v dalších kapitolách ani 
závěrech. Závěr práce je spekulativní a není podložen daty. Cíle tudíž považuji za 
nesplněné. Z hlediska práce se zdroji je text přímo v rozporu s pravidly pro psaní 
bakalářských prací biologické sekce PřF UK, dle nichž má práce ukázat schopnost 
pracovat s články v renomovaných vědeckých časopisech a dle nichž není přijatelný 
text založený na přejímání poznatků z učebnic. Práci proto nemohu hodnotit jinak 
než jako nevyhovující. 
 

Otázky a připomínky školitele/oponenta: 
 
V práci se opakuje myšlenka, že šimpanzi prakticky netrpí poraněními kolenních 
kloubů, zatímco u člověka jde o častý jev. Na jakých datech jsou tato tvrzení 
založena? Jaká je prevalence zranění u šimpanzů a jaká u člověka? 
 
Na str. 11 je uvádíte, že „důvodem proč šimpanzi pokládají laterální okraj střední 
části chodidla na zem současně s patou, je pak flexe v kolenním kloubu“. Pokud 
tomu tak skutečně je, jak si vysvětlujete, že člověk při přikrčené chůzi s obdobnou 
mírou flexe kolenního kloubu, jakou pozorujeme u šimpanzů, došlapuje na patu? 
 
Na str. 10 píšete, že „člověk zjevně pochází z předků, kteří přizpůsobili svou 
vertikalizovanou postavu gravitaci. Zdá se, že posturální funkce pro vzpřímenou  
postavu nebyla u těchto lidských předchůdců v jejich genetickém základu ještě plně  
rozvinuta. K tomuto došlo právě až u člověka“. Jaké předchůdce zde máte na mysli? 
Australopitéky? Časné homininy? Společného předka člověka a šimpanze? 
 
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 
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 
 

 


