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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 bakalářské práce bylo shrnout poznatky týkající se házení v evoluci člověka.  
 
 
 
 
 
Struktura (členění) práce:  
Práce má standardní členění. Vlastní rešerše je rozdělena do tří kapitol: Kinematika 
hodu, Kosterní znaky házejících jedinců a Evoluce házení v pleistocénu. V první 
z těchto tří kapitol jsou rozebrány fáze hodu baseballového hráče z hlediska 
kinematiky, kinetiky a svalové aktivity a je indikováno kdy a kde je muskuloskeletální 
systém při hodu vystaven vysoké zátěži a hrozí riziko zranění. V druhé kapitole se 
autor věnuje projevům házení na kostře a podává seznam znaků, jež by mohly 
indikovat, případně umožňovat, habituální házení. Třetí kapitola se věnuje evoluci 
házení a vývoji projektilových technologií. 
 
 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V práci je citováno 108 literárních zdrojů, vedle pěti knih a dvou disertací přímo 
zaměřených na evoluci házení jde výhradně o články z odborných časopisů, což 
považuji za zcela dostatečné. Mezi citovanými zdroji nechybí recentní klíčové práce. 
Použité údaje z literárních zdrojů jsou relevantní. Z hlediska práce s citacemi 
připomíná práce spíše článek v odborném časopise než bakalářskou práci – 
důsledně citována jsou i dílčí tvrzení. 
 
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): 
Práce obsahuje osm upravených obrázků umístěných na konci práce, jež vhodně 
doplňují sdělení v textu (např. fáze hodu a předpokládané indikátory házení na 
kostře). Odkazování na obrázky však není zcela v pořádku: na str. 8 je v odstavci 
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věnujícímu se ostruze na okovci odkazováno na obr. 6 zobrazujícího torzi pažní 
kosti namísto na obrázek 5, jenž zobrazuje popisovanou ostruhu. Na zmiňované 
zobrazení torze pažní kosti pak není v textu odkazováno vůbec. 
Jazyková úroveň práce je na vysoké úrovni, text je srozumitelný, přehledný a velmi 
dobře se čte. V práci jsem s jedinou výjimkou nezaznamenal překlepy či gramatické 
chyby, což naznačuje, že si autor vyčlenil dostatek času na dokončovací fáze práce. 
Zaznamenal jsem nicméně jedno anatomické zaváhání na str. 12, kde autor 
umisťuje okovec na pažní kost, jakkoli jinde v textu píše správně o okovci loketní 
kosti. Zkratky AMČ a CSG by měly být vysvětleny i ve vlastním v textu a ne pouze 
v seznamu zkratek.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Cíle práce byly splněny – autor předkládá obsáhlý a přehledný vhled do 
problematiky házení v evoluci člověka, jenž může sloužit jako vhodný základ pro 
vlastní výzkum např. v rámci diplomové práce. Přes výše zmíněné drobné 
nedostatky nemohu práci hodnotit jinak než výborně. 
 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
Jsme opravdu mezi primáty tak unikátní ve schopnosti házet? Jak a v jakých 
situacích hází ostatní hominoidé? 
 
V kapitole 4.2 je naznačeno, že míru torze pažní kosti, jež je dávána do souvislosti s 
házením, by mohly ovlivňovat i jiné aktivity. O jaké aktivity jde? Mohly by některé 
z těchto aktivit vést přímo i ke snížení torze pažní kosti? 
 
 
 
 
 
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 

 
 

 


