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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…) 
 
Bakalářské práce Dominiky Žigové navazuje na výzkum věkových změn obličeje 
české populace našeho pracoviště, přičemž cílem práce bylo zhodnocení vlivu 
vnějších a vnitřních faktorů prostředí na senescenci obličeje. Tento výzkum v 
současné době probíhá od narození dítěte až do senilního věku dospělých jedinců, 
a to na základě principů virtuální antropologie. Výstupy výzkumu i rešerže jsou 
přínosné v medicíně, ale také z hlediska forenzní antropologie při identifikaci 
pohřešovaných osob, včetně přesahu do humanitních či retrospektivních oborů.     
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je standardně členěna to třech hlávních kapitol a řady podkapitol, členění je 
logické a odpovídá tématu zadání práce. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou nadstandardní a autorka bezchybně citovala. V práci bylo 
celkem použito přibližně 200 literárních citací včetně nejdůležitější recentní literatury. 
Převažují primární citační zdroje. 
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce dosahuje vyšší formální úrovně, je doplněna 6 převzatými obrázky, grafická 
úprava je pěkná. Text je v požadujícím rozsahu, odpovídá zadání. Jazykovou 
úroveň  slovenského jazyka si netroufám posoudit, odborný styl je vyhovující, k 
formální úrovni nemám zásadní připomínky. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Studentka k dané problematice přistupovala zodpovědně, pravidelně jsme se 
scházely na konzultacích. Všechny mé připomínky akceptovala, na literární rešerži 
s opravdu bohatým počtem literárních zdrojů pracovala systematicky. Bakalářská 
práce dosahuje nadprůměrné úrovně a splňuje požadavky kladené na práce tohoto 
typu. Doporučuji ji proto k obhajobě. 
 
 
 

Otázky a připomínky školitele/oponenta: 
 
 
 
Vlivy vnějšího i vnitřního prostředí na senescenci jsou v práci popisovány především 
z hlediska urychlení tohoto procesu. Mohla byste naopak vysvětlit, jak se má člověk 
chovat, aby jejich vliv byl co nejvíce eliminován a stárnutí obličeje se zpomalilo? 
 
 
 
 

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 
26.5. 2021  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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