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Název práce: Longitudinální změny obličeje nedospělých jedinců

E Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Cílem této práce je shrnout vývojové změny obličeje od prenatálního období do
dospělosti a navrhnout jejich hodnocení metodami morfometrické geometrie.
Struktura (členění) práce:
Práce je členěna do standardních oddílů (Abstrakt,  Úvod,  Rešeršní přehled, Závěr,
Seznam obrázků a Seznam použité literatury).  Hlavní část,  rešerše zadané
problematiky, je rozdělena do kapitol a subkapitol logicky na sebe navazujících.
Nejprve autorka zmiňuje anatomii a moriologii lebky a měkkých tkání obličeje.
Následně charakterizuje  ontogenetický vývoj jedince v prenatálním a postnatálním
období (od narození do dosažení dospělosti). Výstižně prezentuje metody
morfometrické geometrie (analýza význačných bodů a analýza obrysů), které lze
využít při hodnocení longitudinálních změn obličeje.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Autorkou použité literární zdroje v počtu 79 citací (převážně zahraničních) jsou
relevantní, formálně správně a vhodně citovány a uvedeny v Seznamu použité a
citované literatury,

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 velmi dobrá, text je přehledně členěný do logických celků,
periektně stylistický zpracovaný, bez gramatických chyb. Autorka respektuje
odbornou terminologii. Text je doplněn vhodnou obrazovou dokumentací.

Splněni cílů práce a celkové hodnocení:
Tereza Guttenbergerová splnila cíle své bakalářské práce v plném rozsahu. Autorka
v průběhu zpracovávání studie věnovala získávání odborných informací velkou
pozornost.   Nutno zdůraznit, že si počínala velmi samostatně a zodpovědně.
Obsah, členění a návaznost jednotlivých kapitol vypovídá o dobré orientaci autorky v
dané problematice. Bakalářská práce je velmi kvalitní a svým rozsahem i obsahem
splňuje kriteria pro přijetí k obhajobě.
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