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Posudek na bakalářskou práci

x x školitelský posudek Jméno posuzovatele: Jaroslav Brůžek

Datum: 14. května 2011

Autor:FUXOVÁ Helena

Název práce: Evoluce menopauzy a trvání reprodukční délky života 
u člověka a srovnání se sociálně žijícími savci

x Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Bakalářská práce si klade primárně za cíl zjistit formou rešerše, zda postreprodukční 
délka života je typicky lidským fenomenem či se s ní setkáváme i u jiných 
organizmů. Druhým úkolem je odhadnout, kdy se její projev či limit - menopauza -
pravděpodně objevuje v evoluční linii lidského druhu.

Struktura (členění) práce:

Práce svoji strukturou odpovídá požadavkům na bakalářské práce, tak jak jsou 
vyžadovány studijními předpisy.  Práce má 32 stran včetně dvou vlastních 
synoptických grafů a 58 bibliografických odkazů většinově cizojazyčných titulů.
Po krátkém úvodu, orientujícím čtenáře v problematice  a terminologii, H. Fuxová 
formulovala jasně cíle bakaláčeské práce. V druhé kapitole nás seznamuje 
s fakty,které následně využívá k posouzení řady hypotéz, které se v souvislosti 
s dlouhou lidskou postreprodukční délkou života objevují a kriticky je hodnotí a 
udává rovněž průběh délky života a jeho etap u lidoopů i sociálně žijících savců.
Třetí kapitola, i když krátká, se zabývá srovnáním postreprodukřní délky života 
zmíněných skupin savců. Čtvrtá kapitola otevírá prostor k diskuzi a dokumentuje 
existenci postreprodukční fáze života i u bezobratlých. V této kapitole je připraven 
terén pro vlastní závěr práce.  

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Literární prameny jsou naprosto dostačující již svým počtem. Nutno zdůraznit, že na 
bakalářskou práci shromáždila Helena .Fuxová téměž věškerou relevantní literaturu 
z dostupných zdrojů. Většina titulů je s posledního desetiletí a 7 časopiseckých 
pramenů nese vročení 2010. Domnívám se, že ze shromážděných pramenů použila 
autorka relevantní informace, které současně i správně cituje.

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

Rešerše nemůže ze své podstaty mít vlastní výsledky, považovali-li bychom za ně  
číselná vyjádření, vyplývající ze statistického hodnocení. Pokud za vlastní výsledky 
považujeme vlastní názor, tak ten se projevil již v prezentaci cílů a jak uvádím dále, 
přináší odpověď a tak byl i splněn.
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Práce je psána přehledně a srozumitelnou češtinou. Oba grafy mají veškeré 
náležitosti, jako je název i vysvětlující legenda.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Helena Fuxová splnila cíl své bakalářské práce, která si předsevzala. I když téma 
souvisí jen okrajově s mým odborným zaměřením, autorka mne přesvědčila, že 
postreprodukční trvání života je zřejmě obecnějším jevem v různých skupinách 
živočichů a nelze jej zaměňovat jen s pojmem menopauza. Tomu odpovídájí i 
příčiny, které jevy vyvolaly. Co se týče objevení menopauzy, konvenují mi 
argumenty, podle kterých se jev objevil pravděpodpobně současně s komplexem 
jiných jevů, které jsou charakteristické pro vznik prvních zástupců rodu Homo.

Studentka pčistupovala k tématu iniciativně a dokázala se rychle oriuentovat 
v složitém tématu s absencí infopmací v češtině. Chtěl bych rovněž vyzdvihnout 
velmi dobrý kontakt se školitelem a zájem o zpracovávané téma. Helena Fuxová 
prokázala, že je schopná pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, třídit 
správně informace a dospívat k obecnější formě poznatků a formulovat z nich 
závěry.V neposlední řadě bych chtěl potvrdit, že studentka dokáže jít k podstatě věcí 
a rovněž i prezentovat vlastní názor.

Celkově hodnotím bakalářskou práci známkou výborně. 

Otázky a připomínky oponenta:

Jelikož se jedná o posudek školitele, otázky nemám žádné.

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

XX výborně   
Podpis školitele/a:

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.
 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací –

viz http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc

http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc
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 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozději do 6.  6.  2011  

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:

 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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