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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 práce je vytvoření uceleného přehledu hypotéz vysvětlujících vymizení  
neandertálců. 
 
Struktura (členění) práce:  
Práce má standardní členění odborného textu zahrnující Úvod, Cíl a Závěr. Vlastní 
rešerše sestává ze tří kapitol. V kapitole Ekologie neandertálců je taxon 
charakterizován z hlediska ekogeografie, morfologie a chování – kapitola čtenáři 
poskytne užitečný informační základ, na kterém jsou dále vystavěny části práce 
věnující se vlastním hypotézám zániku neandertálců. V kapitole Hypotézy vymření 
neandertálců jsou stručně a výstižně představeny a diskutovány jednak hypotézy 
související s klimatickými změnami a s chováním neandertálců a jednak hypotézy 
přisuzující klíčový podíl na vymření neandertálců anatomicky moderním lidem. V 
kapitole Křížení neandertálců s anatomicky moderním člověkem jsou představeny a 
diskutovány závěry recentních molekulárních analýz dokládajících křížení mezi 
těmito dvěma taxony.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V práci je použito 118 zdrojů, v naprosté většině článků z impaktovaných časopisů. 
Zaměření práce na současné pohledy na problematiku odpovídá velký podíl 
recentních zdrojů. Práce se zdroji je na vysoké úrovni – i dílčí tvrzení jsou v práci 
důsledně citována. V tomto ohledu připomíná text spíše publikaci v odborném 
periodiku než bakalářskou práci. Z nedostatků v citování jsem zaznamenal pouze 
nadbytečné iniciály hlavního autora v odkazu na publikaci Bocquet-Appel a Demars 
(2000) a v bibliografii pak chybějící název knihy z níž pochází kapitola Shea (2009). 
 
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): 
Práce obsahuje jeden převzatý obrázek prezentující maximální rozšíření 
neandertálců a dvě vlastní tabulky přehledně shrnující hypotézy vymizení 
neandertálců z hlediska několika faktorů. Na všechny přílohy je správně 
odkazováno. Jazyková úroveň je další silnou stránkou práce. Stavba textu je na 
všech úrovních od vět, přes odstavce až po kapitoly logická a vyzrálá, což dělá 
z práce velmi čtivý text. Autorce se daří jít k jádru věci a v několika větách postihuje 
principy i slabiny předkládaných hypotéz. V celku se tak na relativně malém prostoru 
povedlo extrahovat přístupně (ale v žádném případě ne povrchně) klíčové informace 
k tomuto atraktivnímu tématu s širokým mezioborovým přesahem. Z gramatického 
hlediska jsem v práci zaznamenal pouze jednu systémovou chybu – cca 15 vět 
začíná malým písmenem. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce považuji jednoznačně za splněné. Práce má na bakalářské úrovni 
mimořádnou kvalitu a může být díky neobvyklé kombinaci hloubky a přístupnosti 
doporučena jak studentům (v nejširším slova smyslu) evoluce člověka tak i 
zájemcům ze vzdálenějších oborů dotýkajících se např. dynamiky biodiverzity. Práce 
poskytuje skutečnou syntézu poznatků – informace nejsou jen tupě sumovány, ale 
hned ve vlastními textu diskutovány, slabé stránky hypotéz identifikovány a v Závěru 
pak znovu kriticky zhodnoceny. Drobné formální nedostatky jsou mnohonásobně 
vyváženy výše zmíněnými kvalitami a práci proto nemohu hodnotit jinak než 
výborně. 
 
 

Otázky a připomínky školitele/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. 

• 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 

 
 

 


