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Jméno posuzovatele:
RNDr. Hana Eliášová, Ph.D.
Datum:
30.8.2011

Autor:
Veronika Pohlová
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…)
Cíle:
- poskytnout přehled možností forenzní identifikace obětí trestných činů a 
hromadných neštěstí podle chrupu
-v případech, kdy není k dispozici ante mortem dokumentace, vymezit odontologické 
parametry důležité k tipování v databázích pohřešovaných osob

Struktura (členění) práce:

Bakalářská práce zahrnuje 40 stran včetně obrazové dokumentace a odborných 
literárních odkazů. Text je členěn do 19 kapitol a subkapitol (Úvod, odborná pasáž 
rozdělena do 16 navazujících celků, Závěr  a Seznam použité literatury).
Svou strukturou a obsahem bakalářská práce odpovídá plně požadavkům studijního 
programu.

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

Autorka použila plně dostačující literární zdroje, které jsou v práci vhodně využity a 
správně citovány (podle normy). Celkem se jedná o 104 literární reference a 9 
internetových zdrojů.

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

Práce neobsahuje žádné vlastní výsledky. Přesto musím vyzdvihnout zájem autorky 
o dané téma. Iniciativně se podílela pod odborným dohledem na skenování chrupu 
pomocí 3D skeneru EosBlue, zvládla práci se 3D modelem. Seznámila se prakticky 
s rtg postupy získávání ortopantomogramů a telerentgenogramů a jejich 
vyhodnocování.

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

Práce je velmi dobře a přehledně zpracována.Text je srozumitelný a přehledný. 
Jazyková a gramatická úroveň je velmi dobrá, autorka respektuje odbornou 
terminologii. Text je vhodně doplněn obrazovou dokumentací.
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Cíle práce byly splněny. Byl podán kvalitní rešeršní přehled týkající se forenzní 
identifikace jedince podle zubů. Autorka prokázala schopnost samostatně pracovat s 
literaturou a vyhledávat relevantní informace.
Logická návaznost jednotlivých kapitol vypovídá o dobré orientaci autorky v dané 
problematice. Perfektně jsou zaznamenány postupy získávání post mortem údajů o
chrupu, velmi správně jsou definovány závěry identifikačního komparačního 
zkoumání. O zájmu autorky o tuto problematiku svědčí i nadstandardní kapitoly o 
DVI týmech a identifikaci stop zubů na těle oběti.
Lze konstatovat, že práce je zdrojem důležitých informací pro všechny, kteří se 
budou danou problematikou zabývat.

Otázky a připomínky oponenta:

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

výborně   velmi dobře   dobře   nevyhověl(a)
Podpis školitele/oponenta:
RNDr.Hana Eliášová, Ph.D., v.r.

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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