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Název práce: 
 Celiakie - zdravotní problémy neolitické stravy u dnešního člověka  
 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Cílem práce bylo (a) provést přehled stupně potíží pacientů na základě rešerše 
časopisecké lékařské literatury a vyhodnotit jejich variace vzhledem k věku, pohlaví 
a množství glutenu nutných k jejich vyvolání , (b) shromáždit epidemiologická data, 
informující o délce života, mortalitě a reprodukčních aspektech tohoto onemocnění 
(důsledky), (c) diskutovat toto nutriční onemocnění z pohledu evoluční mediciny. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Bakalářská práce má 9 kapitol a obsahuje celkem 32 číslovaných stran. Autorka se 
správně orientovala v rozsáhlé literatuře a v první kapitole podává přehled o 
patofyziologii tohoto onemocnění. V dalších částech se seznámila s doklady o 
domestikaci různých plodin (cereálií) a ohnisky vzniku neolitu ve světě. Tyto 
informace se pokouší dát do souvislosti s rozšířením konzumace pšenice a incidenci 
celiakie. Zdá se, že některé populace, které mají mimoevropské kořeny a nejsou 
vázány na produkci obilovin s lepkem, poté, co v důsledku globalizace začínají 
konzumovat stravu bohatou na lepek, vykazují rovněž zvýšenou frekvenci celiakie. 
Autorka se přiklání k hypotéze o vzniku genetických dispozicí k tomuto onermocnění  
v období před vznikem neolitu.   
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci jsou užity relevantní časopisecké a knižní zdroje, avšak způsob citování je 
poněkud odlišný od běžného způsobu. 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce Heleny Polanské neobsahuje experimentální údaje. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
K formálním aspektům práce mám pouze jednu výhradu, která se týká citování 
pramenů a způsobu prezentace bibliografie. U Obr. 1 chybí legenda, která sice 
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vyplývá z textu. Tabulka 2 má zdroje, ale ze způsobu prezentace není jasné, který 
pramen patří které položce. Některé prameny archeologické povahy (Pečírka, 1979) 
jsou  poněkud staršího data. 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Domnívám se, že studentka splnila cíle práce i zadání. Vzhledem k drobným 
nedostatkům v práci s prameny váhám mezi velmi dobře až výborně. 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
 
Nemám. 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
výborn ě až velmi dob ře 

 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 5.  9.  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. 
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 7 
128 44 Praha 2 
Česká republika 

 
 

 


