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Seznámení s posudkem školitele a posudkem oponenta.
Reakce studenta na otázky školitele a připomínky a dotazy oponenta.
Na připomínky bylo reagováno, dotazy byly zodpovězeny.
Otázky a připomínky členů komise:
- základním nedostatkem je majoritní používání sekundárních
citačních zdrojů, což je v rozporu s pravidly pro vypracování BP na
PřF UK
- nedostatky a nejednotnost v citacích, forma neodpovídá
doporučovaným pravidlům
- hlavní téma - evoluční vývoj kolenního kloubu - není v BP
dostatečně zpracován, není tedy splněn cíl práce anotovaný v názvu
- chybí znalosti z evoluce člověka
- Uveďte možné evoluční stimuly pro adaptaci kolenního kloubu.
- Jak vidíte výhledově vývoj prevalence úrazů kolen. kloubu v
kontextu aktuálních trendů hypokineze v dětském věku?

Student na dotazy reagoval, prokázal - s dílčími nedostatky -
základní orientaci v dané problematice.

V kontextu výše uvedených nedostatků zásadního charakteru, tedy
převážného využití sekundárních citačních zdrojů a nenaplnění
anotovaného cíle práce, doporučuje komise její přepracování s
akceptováním připomínek oponenta. Nutné je také odstranění dílčích
formálních nedostatků v citacích a popiskách obrázků.
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