
 

 

Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Stanislav Komárek 

Datum: 
14.5.2017 

Autor: 
Tomáš Moravec 

Název práce: Trepanace lebek u archaických národů 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Trepanace lebek, prováděné v drtivé většině neliterárními archaickými národy a 
často úspěšně zhojené, představují dosud málo probádané pole, ať už co se týká 
trepanační techniky, tak zejména motivací těchto náročných chirurgických zásahů – 
východiskem pro další pozdější vlastní bádání kandidáta by měla být tato bakalářsjá 
literární rešerše 
 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
1. Úvod  
2. Trepanace 
3.  Rozdělení trepanací dle provedení 
4.  4 Diagnostika trepanací 
5.  5 Důvody trepanace 

 5.1 Squier a nálezy z Peru  
 5.2 Paul Broca a Barthelémy Pruniéres 
 5.3 Victor Horsley 

6.  6 Anatomie lebky a hojení kostí 
 6.1 Anatomie lebky  
 6.2 Hojení kostí  

7. 7 Anatomie mozku  
 7.1 Základní části mozku  
7.2 Ochrana mozku  
7.3 Funkční korové oblasti  

8.  Trepanační nástroje 
9.  Trepanační techniky   

9.1 Techniky provedení úplné trepanace 
9.2 Technika provedení neúplné trepanace  
9.3 9.3 Technika vypalování otvorů a ran  

10 Anestezie v období neolitu 
11 Zdravotní komplikace při trepanaci   

11.1 Peroperační komplikace 
11.2 11.2 Postoperační komplikace  

12. Závěr   
Použitá literatura 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
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Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Literární zdroje jsou pro bakalářskou práci dostatečné a jsou i správně citovány, jsou 
z nich použity relevantní údaje 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
V práci jsou dle obecného zadání použity jen literární zdroje 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je vynikající, zejména lze vyzdvihnout kandidátovo stylistické 
nadání 
 
 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Tuto bakalářskou práci hodnotím jako vynikající, neboť splňuje všechny 
požadavky na takovouto práci na PřF UK kladené a navrhuji za sebe známku 
„výborně“ 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

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 ) nejpozději do 26. 5.  2017  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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