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Lidský růst v kontextu nadměrné fyzické aktivity 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Shrnout poznatky o růstu člověka a o vlivech nadměrné fyzické aktivity na tento proces. 

 

Struktura (členění) práce: 
Práce obsahuje 25 stran vlastního textu (vč. obrázků a tabulky). Oproti původní verzi začíná 
po Úvodu kapitolou Přehled poznatků o kosti, následně až pokračuje kapitolou Růst a vývoj. 
Dále pokračují kapitoly Faktory ovlivňující růst, Vliv fyzické aktivity na tělesný růst, 
Nadměrná fyzická aktivita, Diskuze a Závěr. Došlo k prohození pořadí některých podkapitol, 
oddělení a doplnění podkapitoly věnované růstové ploténce, která je oproti původní verzi 

mnohem lépe rozpracována a doplněna obrázky, a dále byly doplněny např. kapitolky 
věnované teoriím růstu (Funkční matrix, servosystém, Utah paradigma), Hormonální řízení 
růstu a Nadměrná fyzická aktivita. Tyto změny hodnotím pozitivně, jsou v prospěch BP a 
logičtější struktury. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Spočítala jsem 107 literárních zdrojů (cca o 30 více než v 1. verzi). V textu jsou zdroje 
citovány vesměs správně, vyskytují se však stejná pochybení v seznamu referencí, na která 
upozorňoval už první posudek. Např. nejednotné uvádění křestních jmen (zkratky vs. celá), 
nesprávná citace některých zdrojů (Janura et al. 2003, Kohrt et al. 2004, Pastucha 2010 
atd…). Nelze spoléhat na citační software, vždy je nutná manuální kontrola.  
 
Oproti původní verzi bylo zařazeno větší množství zdrojů, celkově je dle mého názoru 
citováno ale málo zdrojů recentních (žádný z r. 2021, 1 z r. 2020 - WHO web stránky, 1 z r. 
2019, 2 z roku 2018,…). 
 
Na stránkách WHO jsem našla doporučení ohledně fyzické aktivity dětí v různých věkových 
kategoriích, které studentka v práci vůbec nezmiňuje, na rozdíl od doporučení WHO pro 
dospělé. 
(https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity) 

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 jednu přejatou tabulku, na kterou opět není v textu odkaz jako v první verzi 
práce. Oproti první verzi jsou zařazeny 4 obrázky, které text dobře doplňují (přičemž na 4. 
chybí odkaz v textu). Jinak jsem po formální stránce nezaznamenala žádné výrazné změny 
oproti původní verzi (např. stále nejsou používány nedělitelné mezery, kapitoly by mohly být 
odděleny přehledněji). Vzhledem k délce textu jsem zaznamenala poměrně větší množství 
překlepů, gramatických pochybení, typografických chyb (záměna spojovníků a pomlček) či 
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nevhodnou stavbu vět/souvětí (jejichž výčet by byl příliš dlouhý, ale mohu jej poskytnout)…, 
mnoho z nich je totožných i v první verzi BP. Text je jinak psán vesměs srozumitelně.  

 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Celkový pocit z opravené verze je rozporuplný. Jistě byly některé části BP vylepšeny. 
Kladně hodnotím např. doplnění kapitolky týkající se růstové ploténky a vlivu mechanického 
zatížení na ní. Také bylo věnováno více prostoru nadměrné fyzické aktivitě a konkrétním 
studiím, které v první verzi nebyly tak rozvedeny, jak si téma žádá.  
Na druhou stranu některé připomínky nebyly dle mého názoru dostatečně, nebo vůbec 
reflektovány. Mimo to jsem měla pocit, že autorka celou práci po sobě ani nečetla, jelikož se 
v práci objevuje poměrně dost chyb, a to i stejných jako v první verzi BP (např. překlepy, 
špatně formulované věty apod.), opraveno jich bylo minimum. 
 
Závěr je dle mého názoru příliš rozvleklý, měl by být údernější a zaměřen na shrnutí 
hlavních faktů týkajících se podstaty práce – růstu pod vlivem nadměrné fyzické aktivity. 

 
 

Otázky a připomínky školitele/oponenta: 
 
Našla byste a zkráceně představila nějakou recentní publikaci (rok 2020 či 2021) pojící se 
k tématu? 

 
 

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/A  nejpozději do 
1.9.  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 

 
 

 

mailto:petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz

