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Lenka Fořtová: Vývojový trend v morfologii čelistí a zubů rodu Australopithecus ve
srovnání s jeho předchůdci, bakalářská práce, FHS UK, Praha, 2017, 100 stran
včetně příloh

Autorka si pro svou bakalářskou práci vybrala paleoantropologické téma zaměřené na
proměny dentice a čelistí od rodu Sahelanthropus po rod Australopithecus.
Cílem bylo podat na základě publikovaných studií přehled dosavadních fosilií, zasadit jejich
morfologické i další znaky do paleoekologického kontextu a diskutovat vývojový trend
směřující k rodu Australopithecus.
Kolegyně Lenka Fořtová pojednala toto téma po prostudování úctyhodného počtu 105 knih a
článků, převážně cizojazyčných. Práci strukturovala přehledně a logicky. Napříč celým
textem používá s přehledem adekvátní odborné termíny ve správném českém znění;
dohledávání českých překladů z anglických originálů jistě také zabralo nemalý čas.
Po stylistické a gramatické stránce je práce velmi pěkná, cca od s. 40 se občas překlepy nebo
chybějící slova objevují více, nicméně i tak v zanedbatelné míře.
s. 20 „prasovití“, „chotnatci“ – čeleď „prasatovití“, „chobotnatci“; na dalších místech textu již
správně
s. 25 „S ohledem na taxonomie..“ divně naformulovaná věta

Všechny obrázky přidané do textu práce jsou z Wikipedie, možná by bylo bývalo lepší
dohledat jejich původní zdroje a převzít z nich, ale to uvádím jako doporučení pro budoucí
práce. Obrazová příloha pochází pak už z odpovídajícího zdroje.
Celkově hezká úprava textu i použitý způsob číslování stránek.
Pro další čtení doporučuji autorce letos vydanou knihu od P. S. Ungara: Evolution´s Bite. A
Story of Teeth, Diet and Human Origin, která toto téma nahlíží zase z jiného úhlu pohledu.
Na předložené práci oceňuji zejména pečlivou a důkladnou práci s literaturou, ze které
vychází zevrubný popis zubů a čelistí u jednotlivých druhů i jedinců a vypracování
přehledové tabulky známých nálezů.
Dále oceňuji osvojení si a náležité používání odborných termínů. V neposlední řadě také
zaujetí pro téma, bez kterého by práci takové obsahu (a rozsahu) nebylo možné kvalitně
napsat.
Samotný přínos práce spočívá v jednotlivých kapitolách, závěr a diskuse by jistě mohly být
košatější, to by však již práce aspirovala na magisterskou úroveň. Současné podoba závěrečné
části – shrnutí a zdůraznění nejvýznamnějších rysů sledovaného trendu – je pro bakalářskou
práci dostačující.

Práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji
známku výborně.
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