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Název 
Odhad v�ku do~iti v juvenilním období: aplikace pro forenzni identifikace 
Age estimation in the juvenile period: application for forensic iderntification 

Práce je literární reaeraí ve smyslu zveYejn�ných po~adavko (pravidel). 
UPráce obsahuje navic i vlastní výsledky. 

Cile práce (pYedm�t reaerae, pracovni hypotéza..) 

Práce je literámí reaerai, ve které autorka shrnuje nejdole~itëjaí metody odhadu 
v�ku u juvenilnich jedinco dle dentálniho a kosterního vývoje, a popisuje jejich 
presnost a spolehlivost pro odhad v�ku pro forenzní úely. Práce je zaméYena 
zejména na metody pro odhad v�ku na odliaení hranice trestní odpov�dnosti a 

zletilosti. 

Struktura (lenëní) práce: 

Práce má celkem 35 islovaných stran, a to 22 stran textu vetnëobrázkç a 13 stran 
citaci pou~ité literatury. Práce je lenëna do 7 hlavnich kapitol, je~ jsou dále lenëny 
do celkem 15 podkapitol. Seznam literatury tvoYí kapitolu 8. 

První kapitolou je úvod, po nëm~ náleduji dvë kapitoly zabývajíci se vývojem dentice 
a kostry v juveniln ím obdobi a obecným shrnutim odhadu v�ku u juvenilníich jedinco. 
Dve nejrozsáhlejai ásti práce shrnuji poznaky o odhadu v�ku podle dentice a 
odhadu v�ku podle kostry u juvenilnich jedincú. Kapitola zabývajici se odhadem 
v�ku dle dentice popisuje jednotlivé metody podle mo~nosti jejich vyu~ití pro 
rozliaení právních v�kových hranic, a jejich spolehlivosti a pYesnosti dle populaní 
pYísluanosti a pohlaví. Podobnou strukturu má následující rozsáhlá kapitola, která se 
zabývá metodami odhadu v�ku dle vývoje kostry. V pYedposledni kapitole se autorka 
krátce v�nuje popisu vlivu populaní specificity na vývoj kostry a dentice, a práce je 
zakonena shrnutim poznatko v kapitole záv�ru. 

|Jsou pou~ité literárni zdroje dostatené a jsou v práci správnë citovány? 
Pou~il(a) autor(ka) v reaerai relevantní údaje z literárních zdrojo? 

Autorka erpala z velkého mno~ství zdrojü. Seznam literatury uvádí celkem 218 
literánich zdrojo, zdroje jsou relevantní a jedná se hlavn� o publikace z periodik s IF 
a nkolik relevantnich kni~ních zdrojo. Seznam literatury neobsahuje ~ádné 
sekundární citace. 

Seznam iteratury je sice rozsáhlý, ale po formální stránce bohu~el vykazují citace 
nejednotnost a znané mno~ství formálnich chyb, a to jak v samotném textu, tak 
v záv�reném seznamu literatury: 

Urité citace (celkem 10) maji název periodika ve zkrácené verzi (napY. J 
Forensic Sci, Forensic Sci Int, Clin Orthop), zatimco v�taina referenci má 
název periodika v plném znëni; 
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.U n�kolika citaci je v rámci jedné reference název periodika zmin�n dvakrát -

vetainou se jedná o International Journal of Legal Medicine; 
Velké mno~stvi citaci obsahuje jméno vydavatele, jiné nikoliv (Elsevier Ireland 
Ltd, Elsevier Ltd); 

.V citacich Kreitner et al. (1997) a Santoro et al. (2012) chybi název periodika 

.V n�kolika citacích chybi íslo vydání (Bala et al. (2020); Bedek et al. (2019) 
Ribier et al. (2019); Tissé et al. (2011)); 

.Nekteré citace obsahuji mësic vydání, jiné nikoliv (napY. Altinsoy et al. (2020); 
Esan and Schepartz (2018)) 
Urité publikace citovány v textu nejednotnë (napY. Nolla (1960); Cameriere et 

al. (2006); Olze et al. (2010); Kellinghaus et al. (2010)) 
Nejednotnost citování publikaci autora AlQahtani (Alqahtani, S.J. vs. 

AIQahtani, S. vs. AIQahtani, S.J.). 

V neposlední Yad� by bylo vhodné zmínit publikaci `tepanovský et al. (2017). 

Pokud práce obsahuje (nadstandardn�) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátniím zposobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

Práce neobsahuje vlastní výsledky. 

Formální úroveH práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveH): 

Obrazová dokumentace je vhodná. Práce obsahuje celkem 6 obrázko, vaechny jsou 
rádn� islovány a na vaechny existují odkazy v textu. S ohledem na to, ~e obrázky | 
sestávaji zejména z RTG a sonografických snímkü, je kvalita obrázkü dobrá. Bylo by | 
vhodné zaYadit o n�co více obrázko, napY. k ilustraci vývoje synchondrosis 
sphenoocoipitalis i na doplnëni kapitoly zabývající se odhadem v�ku dle páteYe. 

Jazyková úroveH je, a~ na n�kolik hçYe srozumitelných pasá~i, celkov� dobrá. 
Zminëné hüYe srozumitelné pasá~e se vyskytuji zejména u souhrnných kapitol 
(zejména v kapitole 2. "Vývoj kostry a dentice v juvenilnim období" a na zaátku 
kapitoly 4. "Odhad v�ku juvenilních jedincü podle dentice"). Horaí srozumitelnost a 
neobratná souv�tí a slovní spojení (napY. str. 2 "Diky vztahu fúze epifýz s 
chronologickým v�kem, proto mohou být vyu~ity k odhadu v�ku daného jedince.") se 
zdaji být dosledkem pYekladu a interpretace z anglického jazyka. 

Spln�ní cilù práce a celkové hodnoceni: 

Bakalárská práce se zabývá odhadem v�ku u juvenilních jedincú pro forenzni úely. 
Autorka v bakalársk� práci shrnula hlavni faktory ovlivHujici vývoj kostry a dentice 
v juvenilním obdobi, popsala nejvyu~ivan�jaí metody odhadu v�ku u juvenilnich 
jedincu dle dentice a kostry, a metody zhodnotila dle jejich pYesnosti, spolehlivosti a 
vyu~itelnosti u rùzných populaci a u obou pohlavi. Práce se zabývá hlavnë 
metodami slou~ícimi k odhadu v�kov� hranice 15 let pro urení trestní 
odpovédnosti, a odhadu v�kové hranice 18 let pro ureni dosp�losti. V textu jsou 
vhodn� zmín�ny také metody pro odhad v�kové hranice 21 let. V záv�rené kapitole 

studentka shrnuje populaní specficitu vývoje kostry a dentice. Struná kapitola na 
téma vlivu pohlaví na vývoj kostry a dentice by text vhodn� doplnila, samostatné 
Srhnuti této problematiky v práci chybi. 

Z hlediska jazykové úrovn� je práce celkov� zdaYilá v kapitolách, je~ se zabývaji 

popisema porovnáním jednotlivých metod. Kapitoly zabývajici se obecným 
shrnutim poznatko obsahuji huYe srozumitelné pasá~e_ sestávajicich 



Strana 3 
z komplikovaných souv�ti a neobratných vyjádfení, pravd�podobnë dçsledkem 

pYekladu z cizojazyných zdrojü. 

Obrazová dokumentace je vhodná a po formální stránce v poYádku a vhodnë 
doplñuje text. Autorka mohla do textu zaYadit vice obrázko. 

Seznam literatury zahrnuje airoké spektrum zdrojo, zdroje jsou relevantni, aktuální, a 
literatura je erpána hlavnë z impaktových periodik. Po formální stránce bohu~el 
citace obsahují relativn� velké mno~ství chyb, napYiklad nejednotnost v citování 
názvo periodik, chyb�jící isla vydání, chyb�icí názvy periodik i nejednotnost 
formátu referencí v textu. 

Za zpracování tématu bych studentce navrhla hodnocení mezi výborn� a velmi 
dobre, nicménë vzhledem k relativnë velkému mno~ství formálních chyb navrhuji 
celkové hodnoceni velmi dobre a prosim studentku o zodpovëzení ni~e uvedených 

doplhujicich otázek. 

Otázky a pYipominky akolitele/oponenta: 

PYipominky 
1. Práce obsahuje samostatnou kapitolu zabývajici se populaní specificitou

kosterniho a dentálního vývoje. Rozdily v odhadu v�ku mezi pohlavimi jsou 
hojnë zmin�ny v podkapitolách zabývajicimi se jednotlivými metodami, 
zejména z hlediska nadhodnocování a podhodnocování výsledného odhadu, 
ale práci by vhodn� dopinila krátká kapitola shrnutí vlivu pohlaví na kosterní a 
dentální vývoj. 

Otázky 

1. Studentka se zabyvá hlavn� indikátory pro urení v�ku dospëlosti a trestni 
odpov�dnosti. Mohla by studentka rozvést nëkter� indikátory pro odhad v�ku 
pri identifikaci kosternich pozostatko mladaich jedincú (napYiklad na lebce i 
dle dentice)? 

2. Mohla by studentka nastinit mo~né smëry budouciho studia v rámci 

popisované problematiky? 

Návrh hodnocení: 

vyborn� velmi dobre dobfe nevyhov�l(a) 
Podpis akoliteleloponenta: 

Instrukce pro vypln�ní 
Prosíme oponenty i akolitele o co nejstrun�jaí a nejvýsti~n�jai komentáYe k jednotlivým 
bodüm (dodr~ujte rozsah), tun� vyznaené rubriky jsou povinnou souásti posudku. 
Posudek se odevzdává (zasilá) v elektronické podob� ve Wordu nebo PDF neipozd�ji do 
26.5. 2021 na adresu petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro úely zverejn�ní na internetu pro 
studenty), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako souást protokolu o obhajob�) na adresu 
doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 
Katedra antropologie a genetiky lov�ka 
Univerzita Karlova, PYírodov�decká fakulta 
Vininá 7 
128 44 Praha 2 
Ceská republika 


