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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem bakalářské práce je odborná rešerše literatury týkající se vzniku bipedie u 
homininů, evolučních předpokladů pro vznik bipedie a ověřit v rámci literárních 
pramenů, jak tyto poznatky souvisí s nejnovějšími nálezy fosilií Ardipithecus ramidus 
ramidus (ARA-VP-6/500). 
 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna v souladu s formálními a obsahovými náležitostmi vědeckého 
textu. Sestává celkem z 31 stran textu, literatury a obrazových příloh. Rešerše je 
logicky členěna do úvodních kapitoly se souhrnem lokomočních vzorců úzkonosých 
opic, dále do kapitoly shrnující vliv bipedie na kosterní soustavu, do kapitoly evoluční 
teorie vzniku bipedie (relativně krátká – sestává jen z jedné strany a konečně do 
kapitoly shrnující poznatky získané z fosilních nálezů Ar. ramidus ramidus. Práce má 
dále kapitolu závěr, seznam použité literatury a přílohy. 
 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Literární zdroje předložené bakalářské práce jsou relevantní a jsou i správně 
citované s nízkou frekvencí chyb. Navíc jsou v literárním přehledu uvedeny i 
primární zdroje, které je i obtížné získat a prostudovat. Vzhledem k tomu, jak byla 
práce připravovaná se domnívám, že část literárních zdrojů je pouze citovaná 
(možná je citace převzata ze sekundární citace?), ale nebyla podrobněji studovaná. 
 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úprava práce je na vysoké úrovni. Jsem překvapen, jak dokázala autorka 
během tří týdnů text připravit, zvládnout problematiku taxonomie a evoluční 
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klasifikace, zvládnout téměř bezchybně anatomický popis, zvládnout prostudovat 76 
cizojazyčných monografických a článkových zdrojů a to vše sepsat ve čtivý text. 
 
 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka splnila vytýčené cíle. Celkové hodnocení práce opírám pouze o hodnocení 
textu, který je na vysoké úrovni. 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta: 
Otázky v souvislosti s bipedií položím během obhajoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 
X 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 

 
 

 


