
 Strana 1
Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Jitka Tomešová 
Datum: 4.9.2016 
 

Autor: Tereza Jungvirtová 
 
Název práce: 
Vývoj vnímání tělesných proporcí a prevalence obezity v současných světových 
populacích 
 
 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Studentka si v předkládané bakalářské práci klade za cíl shrnout současné poznatky 
o výskytu nadměrné tělesné hmotnosti v různých věkových a populačních 
skupinách. Dále chce sledovat vnímání tělesných proporcí v různém věku během 
života člověka a opět v různých populačních skupinách, z čehož lze také následně 
odvozovat i výše zkoumaný výskyt nadměrné tělesné hmotnosti. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práci tvoří 34 číslovaných stran textu, včetně řehledu použité literatury a příloh. 
Vlastní text je rozdělen do sedmi zhruba rovnocenně zpracovaných kapitol, které na 
sebe logicky navazují. Rozsahem i formátováním splňuje požadavky školitelského 
pracoviště na bakalářskou práci. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce je zpracována na základně prostudování 91 relevantních, převážně 
zahraničních, časopiseckých, několika knižních a dvou internetových zdrojů, 
publikovaných převážně v posledních deseti letech. Použitou literaturu autorka v 
textu jednotně cituje dle zvyklostí školitelského pracoviště. Výsledky a závěry 
jednotlivých prací mezi sebou v textu práce vhodně diskutuje. Citovanou literaturu 
studentka samostně vyhledávala a po jejím nastudování také samostatně 
zpracovala. 
 
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): 
 
Předložená bakalářská práce je celkově sepsána srozumitelně, jasně strukturovaná 
a jednotně formálně upravena dle požadavků školitelského pracoviště. Podstatné 
údaje jsou v práci vždy doloženy správně citovaným původním zdrojem. Použité 
přílohy vhodně doplňují teoretické informace, jsou řádně označeny a vždy s 
uvedením původního zdroje.  
Celková úroveň vlastního textu je srozumitelná, nekomplikovaná, avšak stále se 
někdy blíží populárnímu než vědeckému textu (snad i absencí vlastní exaktní práce 
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na daném tématu). 
V práci se stále vyskytují některé gramatické chyby (př. str. 15: "...Afroameričané se 
hodnotily..."), překlepy (str. 3: "... tumor necrotis alfa..."), či nedokončené věty (př. 
str. 19, druhá věta), rezervy jsou také v interpunkci.  
 
Splnění cílů práce a  celkové hodnocení:  
 
Zadané cíle, popsat výskyt obezity a vnímání tělesných proporcí v různých etapách 
vývoje jednotlivce i v různých světových regionech a etnikách, práce vzhledem k 
pracovištěm požadovanému rozsahu splnila.  
Pro komplexnost tématu bych při případném pokračovaní na dalším stupni 
vzdělávání doporučila důkladně zpracovat také metody zjišťování nadměrné tělesné 
hmotnosti a tělesného složení a také kapitolu o historickém vývoji tělesných proporcí 
a vývoji jejich vnímání. 
Kapitoly 4 a 5 o vnímání tělesných proporcí v různých věkových a etnických 
skupinách obyvatel považuji za natolik zajímavé a v České republice zatím spíše 
raritní, že doporučuji pokračování v tomto směru i v práci na další úrovni studia 
antropologie za současného propojení s vlastním výzkumem na vhodném pracovišti.  
Hodnocená práce splňuje požadavky kladené na zpracování bakalářské práce. 
Doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
 
Návrh hodnocení: 
 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 https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bi-pravidla-15-16.pdf. 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozd ěji do 7. 9.  2016   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 


