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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…) 
 
 
Popsat vliv nadměrné fyzické aktivity na lidský růst a potažmo vývoj. 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Oproti předchozí verzi došlo ke změně struktury práce, kapitoly tak na sebe navazují 
s větší mírou logiky. Členění práce považuji za standardní. 
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka v poslední verzi BP čerpá z 97 zdrojů, jde především o zahraniční publikace 
a učebnice. Zdroje jsou vesměs relevantní, nejsem si však jistý, zda jsou plně 
využity.  
 
Citování zdrojů stále není jednotné, v seznamu použité literatury jsou některá jména 
zkracována, jiná nikoliv, což je pravděpodobně dáno špatnou konfigurací citačního 
software. Je využit doporučovaný standard ISO 690. 
 
 
 

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): 
 
Formální úroveň práce je stále nevalná, ač došlo oproti předchozí verzi k jistému 
zlepšení. V textu je mnoho překlepů, kritičtěji však hledím na užitou stylistiku. Stále 
se tak nemohu zbavit dojmu, že čtu v některých pasážích strojový překlad, stále 
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dochází k personifikaci neživých objektů či teorií (několik příkladů: „Jakmile je na tělo 
vyvíjena extrémní zátěž, dochází ke kontradikci obecných teorií růstu. Utah 
paradigma počítá s přiměřenými biomechanickými silami, ale jakmile je silové 
zatížení větší, je narušen normální růst kostní tkáně“ na straně 24; či „Pokud došlo 
na zaměření vztahu nadměrné fyzické aktivity a menarche věku, vznikly studie 
srovnávající menarche věk atletek s menarche věkem obecné populace “ na straně 
19. 
 
Co se týče grafiky, práce obsahuje 4 obrázky, upravené či zpracované autorkou. 
Většinou dobře dokreslují text a jejich použití lze pochválit. Z hlediska formátování 
textu a typografie jde o víceméně standardní práci, lze narazit na drobná formální 
pochybení (užití symbolu %, pomlček, spojovníků)  
 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Můj dojem z práce je rozpačitý. Téma považuji za extrémně zajímavé a moje 
představa byla, že se ho potenciální řešitel chopí s chutí něco poznat. Z pohledu 
antropologie jde totiž o nesmírně zajímavou výzkumnou otázku, dostáváme se totiž 
na pomezí toho, co je zdravé a přirozené, co tuto mez překročilo a proč se to stává 
patologické. Mimo biomedicínský pohled jsou zde možné přesahy do retrospektivní 
antropologie, psychologie a sportovní medicíny. Téma má i velký společenský 
význam, což mimo jiné dokládá fakt současného zájmu o Kamevédu a další metody 
rané specializace. Kvalitní práce by tak mohla například zhodnotit případná rizika 
těchto metod. Přinejmenším by však mohla obohatit autorku. Bohužel předložená 
práce svojí kvalitou neodpovídá tomu, aby se sama o sobě (či výstupy z ní) mohla 
stát podstatou odborné či společenské diskuze.  
 
Moje hodnocení se výrazně nemění, práce jde stále po povrchu, autorka sice 
vylepšila některé původní pasáže, ale zejména nový text příliš kvalitní není. Práce 
sice splňuje vytyčené cíle (tj. popsat vztah nadměrné fyzické aktivity a růstu), ale 
pouze velmi rámcovým způsobem. Text nejde do hloubky, nenalezl jsem část, která 
by mě zaujala tak, abych ji mohl v hodnocení vyzdvihnout. Práce mohla být 
minimálně o stupeň lepší, pokud by autorka využila velmi konstruktivní připomínky 
komise a oponentky během poslední obhajoby. 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky školitele/oponenta: 
 
S autorkou byla poměrně problematická komunikace, odevzdání práce v současné 
podobě jsem nepovažoval za vhodné a autorku na to upozornil. 
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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 
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 
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