
 Strana 1
Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 
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Datum: 
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Autor: Hynek NOVÁK 
 
Název práce: Extrémní sportovní výkony vrcholových sportovc ů z 
pohledu evolu ční antropologie  
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Dříve než se vyjádřím k práci jako takové, musím uvést, že Hynek si téma vymyslel 
sám. Obrátil se na mne s žádostí o téma, které by souviselo s vývojem člověka a 
jeho zájmem o sportovní výkony vrcholových sportovců. Řekl jsem tedy své ano. 
Hynek tedy vypracoval BP na téma neobvyklé, protože vyjádření o budoucnosti 
našeho druhu se odborníci brání či vyhýbají a k tématu není příliš pramenů.  
 
Cílem BP Hynka Nováka je odpovědět na otázku, zda se člověk bude dále vyvíjet a 
zda zvyšující se výkony sportovců tomu mohou nasvědčovat.  Po seznámení se se 
základy evoluce homininů se pokusil přinést odpověď. Jsem přesvědčen, že cíl 
práce, která nebyla pouhou prací dokumentalisty, se zhostil dobře a zadaný úkol 
splnil.    
 
 
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 experimentální výsledky  
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Odpovídá pot řebám BP a zvyklostem 
 
 
Splnění cílů práce a celkov é hodnocení:  
 
A– Práce jako celek : 

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

B – Nezávislost studenta a jeho iniciativa :  

6 – kontakt se školitelem      __8___ 
7 – míra potřeb korekcí rukopisu školitelem (méně je více bodů) __6___ 

C – Úprava a kvalita rukopisu : 

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

D – Vlastní hledání informací  : 

10 – výběr pramenů a přesnost odkazů, citace « z druhé ruky » __8___ 

   Celkový po čet bod ů   ____81_____ 
 

výborně (100 - 81), velmi dobře (80 – 71), dobře (70 – 61), nevyhovující (60 a méně) 

 
Komentá ř: 
Hynek Novák ve své BP díky zadání ocitl na tenkém ledě. Jeho primární představa, 
před započetím práce na tématu, do jisté míry vzala za své. Zhostil se však svého 
úkolu výborně. Autor se seznámil se všemi aspekty způsobu pohybu v průběhu 
evoluce člověka a jejich výhodami i důsledky pro subsistenci. Ukázal, že lidský druh 
je primárně adaptován na zcela jiné prostředí, než ve kterém žije po několik 
generací od počátku průmyslové revoluce. Postavil údaje do kontrastu se 
současným výskytem civilizačních chorob, které svědčí, že v současném 
arteficiálním prostředí, ve kterém člověk žije nastává rozpor mezi mírou fyziké 
aktivity a dostupností erergie, což se projevuje nárůstem incidence obezity a s ní 
souvisejících chorob oběhového i pohybového aparátu. Sportovní výkony atletů jsou 
sice svědkem možností lidského druhu, ale jak správně poukazuje autor BP, 
nenesou zřejmě žádné evoluční výhody svým nositelům. Hynek se seznámil i 
s možnými genetickými předpoklady pro výkonnostní i silový sport. Z tohoto pohledu 
vrcholové výkony sportovců zřejmě nenesou žádnou evoluční výhodu pro lidský 
druh. Daleko více zajímavější je diskuze či otázka, zda se člověk v budoucnosti 
neadaptuje na exhaláty vzduchu, který dýchá, na pozitivní energetickou bilanci a 
obezitu. Autor správně vidí, že většina civilizačních chorob se projevuje až 
v postreprodukčním věku. Na otázku, zda se člověk stále vyvíjí či zda se evoluce 
člověka v arteficiálním kulturním prostředí zastavila, odpovídá Hynek Novák kladně. 
Jeho představa je tak v souhlase s názory odborníků, kteří se této otázce věnují. 
Nevyhnula se jí ani zcela recentně otevřená trvalá expozice v pařížském Musée de 
l´Homme. Člověk se bude i nadále vyvíjet, ale jakým směrem nedokážeme 
odhadnout. Hynek se seznámil s rozsáhlou bibliografií, prokázal schopnost orientace 
v odborném textu a zpracovat informace do podoby, která je obvyklá u BP. 
Dodávám k tématu : pokud zjistíme trend snižování naděje dožití v dospělosti a 
zvyšování mortality na civilizační choroby, nelze o adaptaci na současně prostředí 
průmyslového svět vůbec uvažovat. 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
Je dnešní takzvaná paleodieta jako módní trend slučitelná s našimi představami o 
stravě fosilních homininů, případně anatomicky moderních lidí od doby, kdy začal 
produkovat potravu? 
 
Návrh hodnocení: 
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 výborn ě    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 

 
 

 


