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Evolu ční aspekty vzniku bipedie u Hominin ů. 
xx  Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Autorka si klade za cíl shrnout názory na způsob lokomoce Ardipithecus ramidus 
ramidus a v návaznosti odvodit co nejpravděpodobnější lokomoční vzorec, který 
předcházel bipedii. Tyto závěry by měly posloužit k kritickému zhodnocení hypotéz o 
vzniku bipedie. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce má 18 stran, následuje seznam použité literatury, který uvádí 66 titulů. 
Bakalářská práce je doplněna 11 obrazy v přílohách. Sedm kapitol textu je 
proporčně velmi dobře vyváženo. V úvodu autorka seznamuje s problematikou a 
způsobem jejího řešení. Poté, co čtenáře seznámila s taxinomii lidské linie, podává 
fundovaný přehled lokomočních vzorců úzkonosých opic. V další kapitole je uveden 
přehled anatomických adaptací skeletu na bipední lokomoci, který je využit 
v přehledu evolučních teorií vzniku bipedie. Následně je zhodnocen ve světle 
získaných poznatků nález Ardipiteka. Závěrečná kapitola stručně charakterizuje 
ekologii těchto homininů s předpokladem života v prostředí vlhkého lesního biotopu. 
To pravděpodobně vylučuje vznik bipedie v jiném prostředí např. savan.  Kritický leč 
opatrný závěr, se kterým lze souhlasit, ponechává otevřený detailní ozřejmení 
evoluce bipedie 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární prameny jsou relevantní, poměrně početné a správně použité. 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je založena na literární rešerši. 
 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce snese kritiku po všech stránkách a z formálního hlediska jí nelze nic vyčíst. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Krátká rozsahem, hutná obsahem, bakalářská práce je psána vytříbeným jazykem a 
argumentací a ukazuje na značný rozhled autorky v oblasti paleoantropologie a 
srovnávací anatomie. Kritický výběr argumentů, preciznost úsudku a opatrně 
formulované závěry činí z textu dokument, za který by se nemusel stydět 
profesionál. Cíle práce jsou splněny v plném rozsahu. Práci hodnotím jako 
výbornou. 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta: 
 
Chtěl bych se zeptat, u koho a kdy se vyvinula specializace ke kotníkochodectví 
nezávisle na sobě (str. 18)? 
 
V celé práci se neobjevil termín reprodukce, ačkoliv víme, že v evoluci člověka vztah 
lokomoce a reprodukce hrál roli. Od kdy v evoluci lidské linie je nutno brát v potaz 
tyto dvě funkce a proč? 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 
XX  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 

 
 

 


