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Vliv funkce na utváření skeletu člověka
E Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
H Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Bakalářská práce se zabývá vlivem funkce na vývoj a utváření kostry člověka během
fylogenetického a ontogenetického vývoje. Shrnuje základní kosterní anatomii,
principy růstu kostí a kostní remodelace vlivem různých faktorů (působení měkkých
tkání na kost v průběhu růstu,  změny způsobené mechanickou zátěží). Ve
stručnosti se zabývá možnými projevy fyzické zátěže na kostře (entezopatie,
Harrisovy linie,  atd.).  Druhá část práce je věnována popisu jednotlivých částí skeletu
a vlivu funkční zátěže na jejich vývoj,  se zvláštní pozorností na  utváření mandibuly.

Struktura (členění) práce:

Výborná,  logicky uspořádaná

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 dostatečné, doporučuji jiný způsob citování timéno autora a rok
vydání přímo v textu), seznam literatury neodpovídá citacím v textu.

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

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

Velmi dobrá,

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Bakalářská práce splňuje  hlavní zadaný cíl a shrnuje základní poznatky o vlivu
funkce na utváření skeletu.  Formální i jazyková úroveň práce je velmi dobrá, text je
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dobře členěn a jazyk je srozumitelný. Citovaná literatura je dostatečná, ale seznam
literatury neodpovídá textu.
Vzhledem k budoucímu zaměření na studium mandibuly,  by měla být kapitola
věnující se mandibule obsažnější. Jelikož i toto bylo jedním z cílů práce navrhuji
hodnocení velmi dobře.

Otázky a připominky oponenta:

Obrazovou dokumentaci k anatomii doporučuji čerpat z ověřených zdrojů (např.
Čihák,  Borovanský),  nebo obrázky z internetu dobře zkontrolovat (viz obr.17 -
nesprávný popis jednotlivých kostí). Zajistí se tím lepší kvalita i správnost popisu.

Pro lepší orientaci čtenáře je lépe citovat v textu jméno autora a rok vydání namísto
číselných odkazů na seznam literatury.

V seznamu literatury je uvedeno o dvě práce více než je uvedeno v textu.
Doporučuji sjednotit.

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

borně   Evelmidobře   |dobře   |nev hověl
Podpis školitele/oponenta:

•      Prosíme  oponenty   i   školitele  o  co   neistručnějš/a   nejvýstižnější   komentáře   k  jednotm
lnstrukce  pro vyplnění:

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou  povinnou součástí  posudku.
Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských  prací -
viz http://natur.cuni.cz/biologie/files/Bzk-pravidla-11 -12-2007.doc
Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozději do 7.  9.  2008  na adresu
vackova@natur.cuni.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro studenty), a dále podepsaný
v 1  výtisku  Oako součást protokolu o obhajobě)   na adresu:
RNDr.Blanka Vacková,  CSc.
Katedra antropologie a genetiky člověka
Univerzita Kariova,  Přírodovědecká fakulta

Viničná 7
128 44 Praha 2
Česká republika


