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Posudek na bakalá řskou práci 

 
x  školitelský posudek 

 oponentský posudek 
Jméno posuzovatele: 
Jaroslav Brůžek 
Datum: 22.8. 2015 
 

Autor: 
Miroslava Moštková  
 
Název práce: 
 
Od rekonstrukce obli čeje podle lebky k identifikaci jedince: 
požadavky, principy, problémy.  
 
X  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 " je podat přehled o míře spolehlivosti metod rekonstrukce obličeje podle 
lebky a zjistit jaké prvky obličeje jsou zásadní pro identifikaci jedince z hlediska jeho věku a pohlaví. 
Bakalářská práce zhodnotí, zda existuje hierarchizace znaků z hlediska percepce a identifikace 
obličeje a je-li shoda výběru znaků konzistentní v procesu rekonstrukce obličeje podle lebky a 
rozpoznávání identity podle obličeje. ". 
      
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  (od 0 do 100) : 
A– Práce jako celek (každá odázka 0 – 10 bod ů): 

1 – kvalita teoretického přehledu     __8___ 

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

B – Nezávislost studenta a jeho iniciativa :  

6 – kontakt se školitelem                             __7___ 
7 – míra potřeb korekcí rukopisu školitelem (méně je více bodů)  __8__ 

C – Úprava a kvalita rukopisu : 

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

D – Vlastní hledání informací  : 

10 – výběr pramenů a přesnost odkazů, citace « z druhé ruky »  __8__ 

     Celkový po čet bod ů 79 
 _________ 
výborně (100 - 81), velmi dobře (80 – 71), dobře (70 – 61), nevyhovující (60 a méně) 

Miroslava Moštková se ve své bakalářské práci seznámila s principy rekonstrukce 
obličeje podle lebky pro forenzní a muzeologické využití.. Své znalosti čerpala z 
devadesáti bibliografických pramenů BP a obsáhla dostatečnou šíři problematiky a 
neomezila se pouze na informace z učebnic. Rovněž se seznámila s prameny, které 
vysvětlují percepci obličeje z pohledu neurověd. Syntéza poznatků obou disciplin je 
sice naznačena, ale základní odpověď na otázku, zda důležitost jednotlivých prvků 
obličeje při rekonstrukci podoby odpovídá stejným prvkům, o něž se opírá percepce 
a identifikace obličeje, mohla být lépe propracována. Těmto důvodům odpovídá i má 
klasifikace BP. Ačkoliv v textu BP jsou poměrně podrobně prezentovány výsledky 
presnosti rekonstrukce obličeje, v závěru BP je toto naznačeno vágním 
konstatováním, že  Manchesterská metoda vykazuje "dobrý stupeň podobnosti s 
cílovým jedincem".  
  
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
 
Pro rekonstrukci obličeje recentní publikace navrhují regionální populační standarty 
tlouštky měkkých tkání obličeje. Jsou populační rozdíly tlouštky tkání ve světle 
poznatků a výsledků BP významné?  
 
V jaké oblasti, kterou BP obsáhla, lze předpokládat zlepšení, či jinými slovy, jakým 
úkolům by se měl výzkum rekonstrukce obličeje ubírat? 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 
VELMI DOBŘE 
 

 výborně  X velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele 
 
 
 
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. 


