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Posudek na bakalářskou práci 

 
X  školitelský posudek 

 oponentský posudek 
Jméno posuzovatele: 
Doc. Mgr. Vladimír Sládek, PhD 
 
Datum: 
16.5.2016 
 

Autor: Michal Struška 
 
Název práce: Schopnost házení v evoluci člověka 
 
x Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je souhrn informací týkajících se hodu a házení v evoluci homininů. 
Autor shrnuje jednak kinetický model pro hod, dále pak důsledky pohybové 
dynamiky pro muskuloskeletární aparát. Autor se snaží ve své práci shrnout 
dostupné morfologické ukazatele na kostře, ze kterých lze vystopovat vývoj házení u 
homininů. V závěru práce doplňuje svoji syntézu i aplikací na dosavadní znalosti v 
evoluci.  
 
Struktura (členění) práce: 
 
Struktura práce je na požadované úrovni. Kapitoly jsou logicky členěné, 
srozumitelné a snadno přehledné. Ve struktuře nechybí žádná z důležitých kapitol, 
autor připravil i rozsáhlou obrazovou přílohu. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Citovanost literární zdrojů je na vysoké úrovni a snese standard obvyklý pro 
manuscript časopiseckého článku. Autor vynikajícím způsobem zvládl se orientovat 
v zahraniční literatuře a zvolit vyvážený rozsah bibliografie, zacílený na svoje téma. 
Z osobních konzultací jsem navíc nabyl přesvědčení, že autor se v literatuře 
perfektně orientuje a dokáže s texty inovativně pracovat. Navíc, bibliografie uvedená 
v bakalářské práci není celým souborem textů, které pro přípravu finální podoby 
autor nastudoval.  
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Autorka vlastní výsledky neuvádí. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formálně je práce na vysoké úrovni. Autor zvládl většinu nástrah odborného textu a 
prokázal tak erudici a připravenost pro řešení diplomové práce. Samozřejmě, lze v 
textu dohledat drobné nedostatky a některé formulace či formální zpracování bude v 
budoucnu asi i sám autor přehodnocovat. Jedná se ale o standardní osobnostní 
rozvoj, u kterého autor ukázal, že první krok zvládl výborně. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly zvládnuty komplexně a plně odpovídají požadavkům zadání 
bakalářské práce. Ve svém posudku zdůrazním i pečlivou přípravu bakalářky během 
celého studia, spolehlivost při řešení úkolů a pravidelnost při dodržování 
konzultačních hodin. Autor také zvládl perfektně harmonogram bakalářské práce, 
který jsme měli odsouhlasený od počátku řešení projektu. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Nemám. 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 
viz výše celkové hodnocení 
 

 X 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 http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozději do 31. 5.  2015  na adresu 
petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění 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 
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