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Odhad věku dožití v juvenilním období: aplikace pro forenzní identifikace
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Bakalářské práce Kláry Korábové řeší téma z oblasti forenzní antropologie, kde
odhad věku je jednou z nejdůležitějších charakteristik biologického profilu jedince.
Práce je zaměřena na juvenilní období, ve kterém osoby dosahují důležitých
věkových hranic, a to hranice trestní odpovědnosti (15 let) a hranice zletilosti (18
let).
Cílem je sumarizovat metody odhadu věku dle kosterního a dentálního vývoje využívané
právě v juvenilním období, diskutovat jejich výhody i nevýhody, variabilitu, robustnost,
populační specificitu, srovnat jejich přesnost a spolehlivost.

Struktura (členění) práce:
Práce je standardně členěna, a to do osmi hlavních kapitol, členění je logické a
odpovídá tématu zadání práce. Autorka k tématu přistupovala iniciativně a
respektovala doporučení školitele.
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, autorka citovala s drobnějšími chybami. V práci
bylo celkem použito více než 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 vysoké formální úrovně, grafická úprava je zdařilá. Obsahuje 6
obrázků, v textu na ně nechybí odkazy. Text je v požadujícím rozsahu, práce je
napsána čtivě, srozumitelně, jasně a bez gramatických chyb.
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Předsevzaté cíle byly splněny, studentka byla pilná, pečlivě prostudovala
doporučenou literaturu a další zdroje sama aktivně doplnila, konzultace probíhaly
pravidelně. Bakalářská práce je velmi zdařilá rešerže, dosahuje nadprůměrné
úrovně a splňuje požadavky kladené na práce tohoto typu. Doporučuji ji proto
k obhajobě.

Otázky a připomínky školitele/oponenta:

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

