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

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Téma práce je velmi zajímavé a přínosné, a to jak z obecně evolučního, tak 
specificky antropologického hlediska. Cíle práce jsou formulovány poněkud 
krkolomně, ale byly autorkou naplněny.

Struktura (členění) práce:

Práce má logickou strukturu, kapitoly jsou zaměřeny tak, aby myšlenkově 
navazovala následující na předchozí. Obsahová linie textu odpovídá snaze splnit 
cíle a dojít k obecným závěrům.

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

Zcela pravidelně je odkaz na autora v textu doplněn vročením způsobem, který 
považuji za nestandardní, tj. je oddělen čárkou – očekával bych jeho uvedení 
v závorce (což se ovšem také objevuje – např. na str. 12, 14 apod.). Jindy však
oddělení čárkou chybí (str. 13 aj.). Při odkazu v závorce je nejednotně vročení buď 
odděleno čárkou od jména nebo naopak nikoliv.
Přehled literatury není úplný. Např. jen na str. 15, kterou jsem z tohoto hlediska 
kontroloval, jsou citovány práce „Lawson Handley, Perrin 2007“, „Clutton-Brock 
1989“ , „Yamagiwa, Kahekwa 2001“, které v přehledu literatury chybí! Toto považuji 
za vážný nedostatek.

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

Práce neobsahuje vlastní výzkumné výsledky; jsou zde však graficky společně a 
přehledně uvedena data shromážděná z literatury.

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

Text je psán srozumitelně. Gramatické chyby se v práci nevyskytují. Bohužel se 
v práci nachází mnoho typografických chyb či překlepů Mimo již uvedené 
nepřesnosti při citování (což je většinou způsobeno nevhodným vzorem) se jedná o 
následující:  např. chybí mezera mezi koncem jedné a začátkem druhé věty (na str. 
10 – 2x, 11, 13, 19 atd.), chybí mezera za čárkou (např. 12), chybí mezera za 
číselným označením kapitoly (na str. 28), dále na str. 14 a 20 je nedostatečně 
odražen odstavec. Na str. 13 je překlep: vom Saal místo von Saal.
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Pro snížení reprodukčních schopností muže se používá termín andropauza a nikoliv 
menopauza – viz název kapitoly 2.1.4.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Jak jsem již uvedl, cíle splněny byly. Celkově práci hodnotím kladně. Autorka 
shromáždila a komparovala mnoho zajímavých údajů o postreprodukčním období u 
různých druhů živočichů a pokusila se dát menopauzu člověka do evolučního 
kontextu.

Otázky a připomínky oponenta:

Omezení reprodukce u bezobratlých a ryb bude mít asi jiné evoluční vysvětlení než 
u savců – autorka si je toho vědoma, ale problém nekomentuje..
Za zásadní rozdíl mezi menopauzou žen a postreprodukčním obdobím u mnoha 
dalších druhů považuji regulaci ukončení reprodukce u člověka. Např. ukončení 
reprodukce u samic šimpanzů bývá v různém jejich věku a lze se domýšlet, že bude 
souviset se senescenčními změnami. U člověka však probíhá menopauza 
v poměrně krátkém období u všech žen (byť v různém věku podle životních 
podmínek), a to na základě přerušení tvorby releasing faktorů z hypotalamu, které 
řídí tvorbu tropních pohlavních hormonů – folikulostimulačního a luteinizačního. 
Tento rozdíl se týká i srovnání s mužskou andropauzou. I přes četné doklady o 
existenci postreprodukčního období u subhumánních primátů a dalších savců (zvl. 
kytovců) je klíčovou otázkou, zda je nějak evolučně načasováno ukončení 
reprodukce u lidí (a já jsem přesvědčen, že ano) a jaké má adaptační výhody (byly 
v práci v zásadě uvedeny – viz především teorie babičkovství). Akceptuji, že lze data 
interpretovat různým způsobem, ale domnívám se, že se autorka s uvedenou 
otázkou nevyrovnala dostatečně.

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

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.
 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 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

http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc
mailto:petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz

	Posudek na bakalářskou práci



