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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Autorka bakalářské práce si stanovila dva dílčí cíle: 1) shrnout dosažené poznatky o 
vzniku a vývoji pohlavního dimorfismu oblasti obličeje v průběhu lidského života a 2) 
popsat konkrétní projevy dimorfismu u různých částí kraniofaciálního komplexu 
v různých věkových kategoriích.   
 
Struktura (členění) práce: 
 
Předložená BP je napsána v rozsahu 39 stran, teoretická část je členěna do 7 
logicky navazujících podkapitol. Autorka postupně popisuje pohlavní dimorfismus 
člověka obecně (s. 7-9), dále se soustřeďuje na pohlavní dimorfismus hlavy a 
obličeje (s. 10-11), růst a vývoj obličeje (s. 12-14), ontogenetický vývoj pohlavního 
dimorfismu hlavy a mozku (s. 18-19) a poté už navazují kapitoly o ontogenetickém 
vývoji pohlavního dimorfismu obličeje v prenatálním a perinatálním období (s. 20), 
v postnatálním období (s. 21-28) a během stárnutí (s. 29).  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka používá a většinou správně cituje relevantní české a zejména zahraniční 
zdroje. V práci se však nalézá několik chyb, týkajících se citování použité literatury: 
 
1) V několika případech publikace v textu citována „Bigoni, Veleminska, and Bruzek 
2010“ jindy pak „Bigoni et al. 2010“. 
Stejný případ: „Hennessy, Kinsella, and Waddington 2002“ x „Hennessy et al. 2002“ 
2) V seznamu použité literatury uvedeny dvě publikace Ferrario et al. 1997, v textu 
BP není jasné, která ze dvou prací je citována. 
3) Citace v seznamu použité literatury jsou řazeny abecedně, často však ne 
chronologicky podle roku. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
- - - - - - - 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Jazyková úroveň práce je až na drobné vyjímky velmi dobrá. V práci se vyskytuje 
několik překlepů, tyto chyby ale nijak neovlivňují plynulost práce. Co by mohlo být po 
formální stránce vytknuto, je slabá obrazová dokumentace. BP obsahuje pouze dva 
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obrázky, přičemž obr. 1 ilustruje rozložení landmarků pouze na měkkých tkáních 
obličeje. Autorka ale pracuje i s landmarky popisujícími lebku (kosterní tkáň). 
Ilustrace hlavních znaků pohlavního dimorfismu obličeje pomocí obrazové 
dokumentace by napomohla lepšímu pochopení a orientaci v dané problematice.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
První dílčí cíl práce (shrnout dosažené poznatky o vzniku a vývoji pohlavního 
dimorfismu oblasti obličeje v průběhu lidského života) byl bez výhrad splněn. Druhý 
dílčí cíl (popsat konkrétní projevy dimorfismu u různých částí kraniofaciálního 
komplexu v různých věkových kategoriích) byl rovněž splněn, nicméně autorka se 
mohla detailněji věnovat popisu jednotlivých rozdílů. Často se totiž z práce 
dozvídáme, že pohlavní dimorfismus v určitých oblastech existuje, není však řečeno 
jaký. 
 
I přes tyto malé nedostatky mohu konstatovat, že práce splnila zadané cíle a 
doporučuji práci k obhajobě. 
 

Otázky a p řipomínky oponenta: 
 
Autorka popisuje pohlavní dimorfismus obličeje v perinatálním období na základě 
práce Bulygina et al. (2006). Otázky: 

1) Jak byl pohlavní dimorfismus v této studii hodnocen?  
2) Existují i další práce, které se zabývají hodnocením pohlavního dimorfismu u 

novorozenců? 
 
V kapitole 2.6.2. není vždy úplně zřejmé, zda autorka popisuje měkké tkáně obličeje 
či kosterní podklad. Jsou zde také určité nesrovnalosti: 
Z textu BP: 
„Výrazný pohlavní dimorfismus byl nalezen také pro oblasti měkkých tkání očnic a 
pro sklon očnic vzhledem k vodorovné rovině (s hlavou v přirozené poloze). Obě 
hodnoty byly větší u mužů. Mezipohlavní rozdíly naopak nebyly pozorovány u 
poměrů výšky k šířce očnic a u sklonu očnic vzhledem k vodorovné rovině a 
frankfurtské horizontále (Sforza et al. 2009).“ 
Otázky: 

1) Jaké dvě hodnoty byly větší u mužů? 
2) U sklonu očnic vzhledem k vodorovné rovině je nebo není pozorován 

pohlavní dimorfismus? V případě, že ano, jak se projevuje? 
 
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 ) nejpozd ěji do 3.  6.  2013   na adresu 
petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro ú čely zve řejnění na internetu pro studenty ), a dále 
podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu: 

• Doc. RNDr.Petr Sedlak, Ph.D. 
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