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Posudek na bakalá řskou práci 

 
x  školitelský posudek 

 oponentský posudek 
Jméno posuzovatele: Jaroslav Brůžek 
 
Datum:15. května 2016 
 

Autor: 
 Lada Šťovíčková  
 
Název práce:  
Stanovení biologického profilu jedince ve forenzních vědách v období 
globalizace 
 
 
x  Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Cílem práce je seznámit se se základy běžně užívaných metod odhadu biologického 
profilu a zhodnotit, jak se tyto metody vypořádávají s jejich populační specificitou. Ta je 
podmíněna přítomností variability mezi jednotlivými populacemi a sekulárního trendu.“ 
 
Cíle BP byly splněny. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Odpovídá pot řebám BP a zvyklostem 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Viz níže - Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
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): 
 
Viz níže - Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
A– Práce jako celek : 

1 – kvalita teoretického přehledu     __9___ 
2 – cíl BP jasně definován a rozpracován    __9___ 
3 – vhodnost vybraných pramenů     __8___ 
4 – jasnost interpretací       __8___ 
5 – kvalita diskuze, smysl pro syntézu, pertinence závěrů  __9___ 

B – Nezávislost studenta a jeho iniciativa :  

6 – kontakt se školitelem      __9___ 
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7 – míra potřeb korekcí rukopisu školitelem (méně je více bodů) __9___ 

C – Úprava a kvalita rukopisu : 

8 – kvalita dokumentace a ilustrací     __8___ 
9 – kvalita písemného projevu     __9___ 

D – Vlastní hledání informací  : 

10 – výběr pramenů a přesnost odkazů, citace « z druhé ruky » __9___ 

  Celkový po čet bod ů   ____87_____ 
 
výborně (100 - 81), velmi dobře (80 – 71), dobře (70 – 61), nevyhovující (60 a méně) 

 
Komentá ř: 
 

Bakalářská práce Lady Štovíčkové se zaměřila na metody odhadu věku 
dožití, pohlaví a tělesné výšky podle kostry, užívané ve forenzní antropologii, ale i 
bioarcheologii k stanovéní tzv. biologického profilu jednotlivce. Ten bývá rovněž 
nazýván osteobiografií. 

Úkol spočíval v analýze nejužívanějších resp. nejčastěji doporučova-
ných metod. Bohužel, informace o frekvenci užití nelze z písemnictví zjistit. 
Proto se Lada obrátila k metodám samotným. Ukázalo se, že jistá exploze 
metod a jejich modifikací není zvládnutelná tak, aby mohl být proveden jejich 
konsistentní přehled. Konečně o takový úkol se dosud nepokusil žádný 
profesionální výzkumník. 

Lada proto konstruktivně vybrala 3 relativně recentní učebnice či 
manuály forenzní antropologie (Komar & Buikstra  z roku 2008, Dirkmaat 
z roku 2012 a učebnice İşcan & Steyn, která vyšla v roce 2013). Seznámila se 
s doporučovanými metodami a zajímala se o stáří materiálu, resp období, kdy 
žili jedinci, kteří tvoří referenční soubor. Metody zahrnula do přehledných 
tabulek, ze kterých vyplynulo, (1) které metody jsou nejčastěji doporučovány, 
(2) že téměř všechny metody odhadu biologikého profilu jedince jsou svými 
autory či těmi, kteří jejich validitu testovali, označovány jako populačně 
specifické. (3) Metody jsou vypracovány v souborech koster populací, které již 
nežijí. 

Využití takových metod může proto vést k chybám odhadu, jejichž 
velikost není známá. Opatrnost při použití je proto na místě,  jak v současném 
světě intenzivního pohybu lidí (globalizae), ale i v bioarcheologii, kde 
neznáme a priori rozdíl mezi populací, kterou studujeme a tou, která sloužila 
k návrhu metod. 

 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
Má autorka představu, jak zvýšit robustnost metod, tedy snížit, případně odstranit 
jejich populační specificitu? 
 
 
Návrh hodnocení: 
 
x  výborn ě    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
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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 31. 5.  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 

 
 

 


