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Posudek na bakalářskou práci 

 
X  školitelský posudek 

 oponentský posudek 
Jméno posuzovatele: 
Doc. Mgr. Vladimír Sládek, PhD 
 
Datum: 
28.5.2017 
 

Autor: Šárka Bártová 
 
Název práce: Tafonomické procesy ovlivňující zbarvení tvrdé tkáně během 
dekompozice těl: vliv kovů 
 
x Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cíl práce je zaměřen na literární rešerši tafonomických procesů spojených se 
zabarvením kostní tkáně a povrchu kostí během dekompozice těl v souvislosti s 
reakcemi kovů. Práce cílí jak na souhrn barevných změn souvisejících s pohřebními 
aktivitami, tak i v souvislosti s různými forenzními případy. Autorka řeší otázky 
spojené s interakcí mezi kovy a barevnou změnou kostní tkáně, ale částečně práce 
shrnuje i některé změny dekompozice v souvislosti s konzervačními účinky kostní 
tkáně, nebo metody výzkumu barevných změn na kostech.  
 
Struktura (členění) práce: 
 
Struktura práce odpovídá standardům bakalářské práce. Práce je logicky členěna, 
kapitoly jsou přehledné a snadno srozumitelné. Vedle základních kapitol jako je 
povinný úvod, cíl a závěr práce obsahuje bakalářské práce i vhodně strukturované 
vlastní jádro bakalářské rešerše a to metody výzkumu barevných změn, souhrn 
barevných změn a vliv prostředí a životního stylu na barevné změny. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Citovanost a výběr literatury jsou na vysoké úrovni. U autorky musím zejména 
vyzdvihnout její snaze se dobrat všech citovaných primárních zdrojů a to i článků v 
obtížně získatelných časopisech nebo sbornících. Téma, které si autorka vybrala, 
totiž nepatří k mainstreamu vědeckého výzkumu a často se publikace objevují spíše 
v okrajových zdrojích. Během přípravy bakalářské rešerše autorka aktivně 
komunikovala i s autory článků a řadu primárních zdrojů získala korespondencí s 
autory.   
 
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): 
 
Formální úroveň práce je výborná. Jako školitel musím zejména ocenit, jakým 
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způsobem byla formální kvalita textu zvyšována během četných revizí a konzultací. 
V konečné formě se autorka propracovala ke kvalitní textové a obsahové podobě. 
Drobné nedostatky, které v textu zůstávají lze chápat jako obvyklou míru chyb textů 
podobného rozsahu.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce považuji za splněné v celém rozsahu. Jako pozitivní hodnotím práci 
autorky během přípravy bakalářské práce. Autorka se podílela vedle přípravy 
bakalářské rešerše i na dalších dílčích úkolech laboratoře. Jako důležité ale vidím 
snahu autorky pečlivě promýšlet jednotlivé kroky přípravy rešerše. Klíčové pro 
výsledek byla i skutečnost, že práce byla odevzdána s výrazným předstihem a 
umožnila průběžně pracovat během konzultací a text upravovat a vylepšovat. 
Zejména bylo patrné, jak se text přesouvá od spíše beletristicky orientovaného textu 
k explicitnímu odbornému vyjadřování. 
 

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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