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Název práce: 
 Vegetariánství a veganství z hlediska evoluce lidské výživy 

 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Předmětem rešerše je shrnutí dosavadního poznání o evoluci lidské stravy a pohled na 
alternativní způsoby stravování z evolučního hlediska. Cíle a pracovní hypotézy jsou však 
poměrně nejasně formulovány, je nutné si je domýšlet. 

 

Struktura (členění) práce: 
Předkládaná bakalářská práce má celkem 39 stran včetně seznamu literatury a je členěna 
do 7 kapitol. 
Po stručném úvodu autorka ve druhé kapitole představuje principy analýzy stabilních 
izotopů jako metody rekonstrukce stravy. Je patrné, že autorka chápe základní principy 
izotopové rekonstrukce stravy. Nicméně vzhledem k tomu, že práce má nabízet komplexní 
pohled na evoluci lidské výživy by tato část měla obsahovat i oddíly zaměřené na další 
metodologické přístupy k rekonstrukci stravy, např. kraniodentální morfologii či 
mikrostrukturu a mikroabrazi zubních tkání. A to tím spíše, že s výsledky studií tohoto typu 
autorka dále pracuje v dalších oddílech práce. Zcela jsou pak opominuty studie z oblasti 
genetiky, studující klíčové změny lidské stravy a následné adaptace (či jejich absenci) na 
úrovni genotypu. 
Kapitola 3 shrnuje poznatky o stravě jednotlivých rodů homininů a jednotlivých druhů rodu 
homo. Nicméně vzhledem výše zmíněnému opominutí v předchozí kapitole nejen popisuje 
stravu, ale vysvětluje také některé základní postupy a pojmy, které již měly být vysvětleny 
(kvocient megadoncie). Kapitola 4 se zabývá různými subsistenčními strategiemi 
anatomicky moderního člověka. Je škoda, že tato kapitola je oproti předcházející části 
pojednána stručně, např. celý fenomén přijetí zemědělství včetně teorie „Revoluce využití 
sekundárních projektů“ je shrnut na jedné straně, což vede k přílišnému zjednodušení 
problematiky. Úplně je zde pominuta specifická pastevecká subsistenční strategie. Kapitola 
5 přináší informace o vegetariánství a veganství a jejich zdravotních následcích. Tato část je 
optimální rozsahem, obsahuje všechny důležité informace a je z ní patrný zájem autorky o 
danou problematiku. Konečně 6. kapitola má přinášet syntetizující pohled na vegetariánství 
a veganství z evolučního pohledu. Tato část se však věnuje pouze roli živočišné stravy 
v procesu encefalizace a stručně zmiňuje roli živočišné stravy při expanzi druhu homo mimo 
africký kontinent. Další klíčové události jako přijetí zemědělství nejsou diskutovány.  
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka pracuje s rozsáhlým souborem literatury čítajícím bezmála 200 zdrojů. Tyto jsou po 
formální stránce v textu správně citovány, seznam literatury má jednotnou úpravu. I přes 
působivý rozsah studovaných zdrojů mám výhradu k absolutní absenci zdrojů z oblasti 
genetiky. 
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Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Bakalářská práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Nepoužívá se pojen analýza stabilního izotopu (str. 18), vždy se jedná o poměr dvou 
izotopů. 
 
Jazyková úroveň práce je velmi dobrá s minimem gramatických chyb. V oblasti obrazové 
dokumentace by prospělo zařazení recentnějšího schématu evoluce homininů ve vyšší 
grafické kvalitě.  
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Jako hlavní problém práce spatřuji příliš široké vymezení tématu. Snaha postihnout celé 
období evoluce člověka od prvních homininů po současnou populaci vede k opominutí 
genetických studií a k téměř naprosté absenci informací o adaptacích člověka na jednotlivé 
subsistenční strategie. Zúžení tématu by umožnilo důkladnější diskuzi v této oblasti. 
Zejména přijetí zemědělství by mělo být podrobně diskutováno, neboť se jedná o z hlediska 
tématu práce zásadní událost, kdy došlo k poklesu konzumace živočišných proteinů na 
populační úrovni.  
Přes tyto výhrady autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou a 
předložený rukopis splňuje požadavky kladené na Bakalářské práce. Doporučuji proto práci 
k obhajobě. 

 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
V textu dochází k záměně pojmů „zubní mikrostruktura“ a „mikroabraze“ (viz str. 12), prosím 
proto autorku pro vysvětlení obou těchto pojmů. 
Dále prosím o vysvětlení textu na straně 13, kdy autorka uvádí, že „ došlo k efektu hrdla 
láhve, v jehož důsledku přežili jen ti jedinci, kteří byli schopni života v homogennějším 
prostředí“. 
V kapitole tři je u popisu izotopových dat popisujících stravu anatomicky moderního člověka 
třeba uvést, jakého období se tyto studie týkají. 
Totéž platí u kapitoly č. 4. konkrétně u izotopových dat zemědělců. Jedná se pouze o studie 
zabývající se obdobím neolitu? 
Může autorka vysvětlit, jakým způsobem ovlivňuje konzumace měkké stravy výskyt 
periodontitidy a zubního kazu (viz str. 22)? 
 
Může autorka uvést nějaké příklady ovlivnění genotypu změnou stravy či naopak příklady 
nedostatečné adaptace na určitý způsob stravy se zdravotními následky pro současnou 
populaci? 

 
 
 

Návrh hodnocení: 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
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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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