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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
 
Cílem této bakalářské práce je vytvoření uceleného přehledu hypotéz vysvětlujících 
vymizení neandertálců na konci izotopového stádia 3. 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
BP je členěna do sedmi kapitol, které na sebe logicky navazují. Nejdříve je čtenář 
seznámen s široce pojatou ekologií neandertálského člověka, která zahrnuje 
nejdůležitější aspekty biologie i sociálního chování včetně geografického rozšíření. 
Na tomto základě jsou představeny hypotézy extinkce neandertálců. Tyto hypotézy 
jsou rozděleny do dvou skupin. Na prvním místě jsou diskutovány hypotézy, které 
nesouvisejí s objevením se AMČ v Eurasii, dále pak jsou představeny hypotézy, 
které přisuzují vyhynutí neandertálců příčinné souvislosti se setkáním s AMČ. Závěr 
hodnotí kriticky jednotlivé skupiny hypotéz, vysvětlující zmizení těchto homininů, 
jedněch z původních Evropanů, kteří se po téměř půl milionu let vyvíjeli mimo africký 
kontinent. 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka shromáždila obdivuhodný počet pramenů, jejichž seznam sčítá deset stran 
textu, to znamená téměř třetinu BP. Otázka dostatečnosti bibliografických pramenů 
proto není relevantní. Je obdivuhodné, jakým způsobem autorka časopisecné 
prameny využila a nutno dodat, že šíře záběru je vskutku profesionální a způsob 
jejich využití i citování jsou exemplární. 
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
 
Vysoce nadprůměrná úroveň zpracování obtížného tématu, vysoká úroveň 
odborného jazyka, správné využití praménů, smysl pro syntézu -  to vše dělá 
z bakalářské práce Pavly Jarešové vynikající studii, která seznamuje z odbornými 
názory o vyhynutí neandertálců. 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Stanovené cíle byly splněny, ba v jistém ohledu i překročeny. 
Nemám jinou možnost než hodnotit předložnou BP jako vyjímečnou práci, která se u 
studentů bakalářskoho studia objevuje poměrně zřídká. 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky školitele/oponenta: 
 
Vzhledem k výše uvedeným kladným hodnocením nemám zvláštních otázek. Pouze 
bych doplnil jako připomínku, že demografické příčiny extinkce neandertálců nebyly 
detailně hodnoceny. Upozornil bych na dva prameny, které se demografie 
neandertálců týkají, jeden vskutku historický :   
 
Zubrow, Ezra. "The demographic modelling of Neanderthal extinction." The human 
revolution (1989): 212-231. 
 
Druhý pak zcela recentní: 
 
Cucart-Mora, C., Lozano, S., & de Pablo, J. F. L. (2018). Bio-cultural interactions 
and demography during the Middle to Upper Palaeolithic transition in Iberia: An 
agent-based modelling approach. Journal of Archaeological Science, 89, 14-24. 
 
Co se terminologie týče, nezdá se mi správné použití slova KŘÍŽENÍ pro příslušníky 
lidského druhu a asi bych volil slovo MÍSENÍ už jen proto, že potomci odlišně 
pigmentovaných lidí jsou míšenci…....Rovněž pro číselné vyjádření chronologie 
bych nepoužil slovo DATACE, které se sice tímto použitím často zneužívá, ačkoliv 
jeho pravý smysl je vročení události či dokumentu (https://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/datace). Nahradil bych je slovem DATOVÁNÍ a 
podotýkám, že tento názor je subjektivní. 
 
Sám se kloním k názoru, že extinkce neandertálců byla multifaktoriální proces, který 
se promítl do jejich demografie ve smyslu snižování velikosti jejich populace až 
vymizení. Z faktorů, které svojí synergii působily na demografický vývoj, mohla být 
technika lovu na blízko  s vyšším rizikem zranění (úmrtí), vyšší encefalizace a rizika 
reprodukce (dystocie).....a celá řada dalších. 
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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. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ve Wordu nebo PDF nejpozději do 
28.5. 2018  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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