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 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 zodpovědět otázku, zda a jakým způsobem probíhá evoluce 
člověka v současnosti a zda je možné na základě stále rostoucích extrémních 
sportovních výkonů vrcholových sportovců v oblasti atletiky, vyvozovat z pohledu 
evoluční antropologie nějaké závěry, týkající se evoluce moderních lidí. 
 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je vedle standardních kapitol Úvod a Závěr členěna na tři části nazvané 
Evoluce moderního člověka, Běh a Současné názory na další evoluci člověka. 
  
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autor vychází z 84 literárních zdrojů. Zdroje považuji za dostatečné a autor používá 
relevantní údaje. Bibliografie nicméně obsahuje řadu nedostatků: např. chybějící 
název časopisu (Ward 2009), nesprávný rozsah stran i ročník časopisu (Pasqua et 
al. 2015), chyby v názvech publikací (např. Hsieh 2011, vložení nesmyslného textu v 
Palumbi 2001, absence poloviny názvu v Saunders et al. 2004), článek odkazovaný 
v textu jako Larsen, 1995 nalezneme v bibliografii pod autorovým křestním jménem 
(Spencer), název časopisu Journal of Cancer Research and Practice je uveden 
v čínském znakovém písmu. 
  
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce obsahuje vlastní výsledky. Autor využil publikovaná data charakterizující 
výkony běžců, oštěpařů a koulařů z olympijských her pro identifikaci trendů ve 
sportovních výkonech v posledních cca sto letech. Výsledky jsou diskutováni 
adekvátně. 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce obsahuje šest grafů, na něž je však v textu odkazováno nestandardním 
způsobem. V grafech 1–4 je nesprávný popis osy Y – v sekundách a minutách 
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nevyjadřujeme rychlost nýbrž čas. Text je srozumitelný, autor se nicméně 
nevyvaroval chyb v interpunkci. Zkratky by měly být vysvětleny při prvním použití 
(HESA). Cizojazyčné termíny by měly být uvedeny v kurzívě. 
 
 
 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Práce srozumitelně diskutuje v poslední době stále populárnější témata probíhající 
evoluce současného člověka a evoluční medicíny. Otázku nakolik je probíhající 
evoluce člověka reflektována ve výkonech vrcholových sportovců si však autor 
zodpověděl z velké míry sám formou zamyšlení a jakkoli předkládá relevantní 
argumenty, tyto by zasloužili lépe zasadit do současného vědění, tj. podložit 
odbornou literaturou. Cíle práce nicméně považuji za splněné a doporučuji práci 
k obhajobě. 
 
 
 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
V textu několikrát používáte termín „evoluce v daném sportu“ – co si pod ním 
představit? 
 
V práci uvádíte, že běh se v evoluční historii člověka objevuje až s rodem Homo. 
Měli bychom si tudíž představovat australopitéky jako sice plně bipední avšak 
pomalé tvory neschopné rychlejší terestriální lokomoce? 
 
 
 
 
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 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 

 
 

 


