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Název práce: Forenzní analýza zubů

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem bakalářské práce bylo popsat způsoby forenzní analýzy zubů, která hraje 
důležitou roli při identifikaci osob. Práce je více zaměřená na popis využití 
forenzních analýz zubů v praxi než na detailnější popis některého z postupů 
analýzy.

Struktura (členění) práce:
Členění odpovídá způsobu obvyklému při vědeckých pracích. Práce sama je 
přehledná.

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 dostatečného rozsahu a citovány jsou správně až drobné 
nesrovnalosti (při citaci monografií bez udání konkrétní kapitoly není nutné uvádět 
stránkový rozsah celé monografie). 
Údaje z citovaných zdrojů jsou použity relevantně. 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Text je jasný a srozumitelný. 
Používané odborné termíny jsou většinou náležitě vysvětleny a dále používány. 
Pouze občas chybí vysvětlení některých termínů, se kterými se v textu už dále 
nepracuje (např. torus palatinum, prizmata). Jejich krátké vysvětlení by pomohlo
porozumění textu i čtenáři, který se touto konkrétní problematikou nezabývá.
Tiskové chyby (překlepy apod.) se v práci vyskytují jen sporadicky. 
Obrazová dokumentace je na vyhovující úrovni. Pro snadnější orientaci v práci by 
bylo vhodné do textu umístit odkazy na jednotlivé obrázky. U obr.1 by bylo vhodné a 
přehlednější vynechat popisky struktur, které nejsou vysvětleny nebo zmíněny 
v textu (str. 8 - 9). Pokud se v textu odvolává na tabulku či schéma (mineralizace a 
prořezávání zubů), je vhodné tuto schéma do práce zařadit (str. 15). 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Bakalářská práce splňuje stanovené cíle a to seznámení čtenářů s využitím forenzní 
stomatologie při identifikaci osob. Práce přináší stručný a jasný přehled způsobů 
forenzní analýzy s důrazem na využití v praxi. 
Literární rešerše je dobrým základem pro navazující výzkum a diplomovou práci.
V práci se vyskytují jen menší pochybení formálního charakteru.

Otázky a připomínky oponenta:
Kapitola 3. Zubní anatomie a histologie: zde by bylo vhodné uvádět i latinské názvy
popisovaných objektů. 

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 2.  9.  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:

 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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