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Název práce: 
 
Kosterní traumata v případech týrání dětí 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Tématem bakalářské práce je přehled kosterních traumat a jejich výklad ve vztahu 
k týrání dětí.  
Fraktury kostí jsou jedním z nejčastějších projevů násilí. Jejich správná diagnóza a 
interpretace jsou signifikantní pro determinaci jejich vzniku. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce má standardní členění na úvod, vlastní teoretickou část, závěr a odkazy na 
použité literární zdroje. 
Teoretická část zmiňuje typy týrání dětí a statistickou analýzu – počet dětí týraných 
v ČR, Evropě a celosvětově s ohledem na fyzické, emocionální a sexuální způsoby 
násilí.  
Samostatné kapitoly jsou pak zaměřeny na metodologii diagnózy týrání dětí, 
zobrazovací techniky, typy fraktur na lebce a postkraniálním skeletu souvisejících 
s násilným atakem. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci bylo celkem použito 60 literárních citací. Literární zdroje jsou dostatečné a 
relevantní, správně citované. 
 

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): 
 
Bakalářská práce má dostatečný rozsah. Napsána je v anglickém jazyce na velmi 
dobré stylistické úrovni. Text je srozumitelný, jasný. Odborná terminologie je 
zachována.  
Formální stránka práce má velmi dobrou úroveň. Členění textu je přehledné, 
obrazová dokumentace je názorná.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na práce tohoto typu. Úroveň 
práce je nadprůměrná, anglická verze úroveň umocňuje. Vymezený cíl práce byl 
splněn.  
Bakalářská práce by mohla být rešeršním podkladem pro magisterskou práci 
zaměřenou podrobně na diagnostické metody kosterních traumat specifických 
v případech týrání dětí. 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Jednou ze zobrazovacích metod využívaných k detekci kosterních traumat je 
scintigrafie. Vysvětlete princip této metody a její aplikaci v případech týrání dětí 
(zejména, kdy je vhodné tuto metodu použít). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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