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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem bakalářské práce Nikoly Fleischmannové bylo podat ucelený pohled na 
evoluci výživy anatomicky moderního člověka a jeho předků s využitím pramenů jak 
paleoantropologických, tak izotopové analýzy kosterních pozůstatků. Bližší pohled 
měl být věnován moderním trendům stravování, konkrétně vegetariánství a 
veganství. 
 
Nikola si z vlastní iniciativy vybrala téma, které je jí z osobních důvodů a postojů 
blízké, sama, bylo jen rozšířeno školitelem o evoluční část (Evoluce lidské výživy). 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěná přehledně standardním způsobem na Úvod, vlastní rešeršní 
přehled (5 hlavních kapitol – Analýza stabilních izotopů, Evoluce lidské výživy, 
Subsistence rodu Homo, Vegetariánství a veganství, Vegetariánství a veganství 
z pohledu evoluce člověka), Závěr a Použitou literaturu. V první a delší části 
přehledu se autorka věnuje stravě homininů a zástupců rodu Homo, rozebírá také 
stravu z pohledu subsistenčních strategií. V části druhé pak rozebírá dva výživové 
směry, veganství a vegetariánství, jejich výživový status, pozitiva a negativa a jejich 
vztah k evoluci člověka. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka použila nadstandartní množství citací, a to celkem 193. Jedná se o 
cizojazyčné literární citace, které jsou až na drobné překlepy jednotně a správně 
citovány: 
de Heinzelin et al., 1999 – údaj v závorce navíc, který k citaci nepatří 
 
u všech citovaných monografií dvě tečky za sebou po vlastním názvu monografie a 
chybí tečky za zkratkou „p“ (pages) 
 
viz. Bobe R, Leakey MG. 2009. Ecology of Plio-Pleistocene mammals in the Omo-Turkana Basin 

and the emergence of Homo. In: Grine FE, Fleagle JG, Leakey RE, editors. The First Humans: Origin 
and Early Evolution of the Genus Homo. . p 173–184. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/redir.php?redir=detail&did=180559
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Text obsahuje jeden obrázek a čtyři tabulky, standardního formátu, na které je 
v textu vždy správně odkázáno. Text je psán velice srozumitelně a čtivě. 
Objevila jsem jen pár typografických nedostatků (str. 21, 22, 24 – spojovník namísto 
pomlčky) avšak v celé práci je jinak používáno správně. 
Str. 27 překlep – „…množství tohoto minerálů…“ 
apod. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
V části zabývající se stravou homininů autorka naplnila cíle BP a nemám k nim 
žádné větší výhrady. Ovšem v části zabývající se vegetariánstvím a veganstvím mi 
chybí přinejmenším odstavec o vlivech těchto způsobů stravování u dětí a těhotných 
žen. Zmínka na str. 27 se mi zdá nedostatečná. 
 
„Nedostatek vitaminu B12 působí negativně na nervovou soustavu a může vést k 

neuropsychiatrickým a hematologickým poruchám (Stabler et al., 1990; Stabler, 2013). Vitamin D 
společně s vápníkem hrají důležitou roli ve vývoji kosterní soustavy.“  
 
 

V případě především dětí je hlavně veganství více než nevhodné, jelikož nedostatek 
železa, vápníku a nadbytek vlákniny je velikým problémem právě u vyvíjejícího se 
organismu. Tento fakt autorka pomíjí, přesto že v textu jinak pěkně rozebírá pozitiva 
i negativa jednak konvenční stravy, tak i způsobů stravování vylučujících živočišné 
proteiny. 
 
Přestože se autorka výtky ohledně zprvu ne zcela objektivního postoje snažila 
opravit a hodnotit problematiku objektivně, mám dojem, že se to místy ne úplně 
zdařilo. 
 
 

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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