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Tématem předkládané práce je zkoumání vlivu nevýživových faktorů na dvojici 

izotopových hodnot (δ
13

C a δ
15

N) využívaných v retrospektivních studiích k rekonstrukci 

výživy populací minulosti. Zvolené téma je nejen zajímavé, ale i velmi důležité. Dosud totiž 

není zcela objasněno, zda a do jaké míry tyto faktory některou ze zmíněných izotopových 

hodnot ovlivňují. V předkládané práci je proto testována široká škála faktorů, které lze zhruba 

rozčlenit do skupin vlivů biologické, environmentální, kulturní a patofyziologické povahy.  

Práce má standardní členění, přiměřený rozsah a je velmi vyvážená. V teoretickém 

úvodu autorka využívá bohatých literárních zdrojů. V tématu rekonstrukce výživy se orientuje 

dobře a získané informace předkládá přehledně a v logických návaznostech. Malou výhradu 

mám jen k pasáži zmiňující malnutrici jako spouštěč infekčních onemocnění. Tu bych 

formulovala podrobněji - jako vztah malnutrice – imunodeficience – a teprve následně 

náchylnosti k infekčním chorobám (str. 15). Pro pojmenování zrohovatělých tkání bych v celé 

práci volila spíše slovo keratinizovaný než keratizovaný (poprvé na str. 20). V anglicky 

psaných zdrojích (a z těch autorka vycházela především) se objevují obě formy, u nás nikoliv. 

Velké písmeno u latinského názvu rodu bakterie (Mycobacterium tuberculosis) je v odborném 

biologickém textu nutností (str. 36).     

Po vymezení problematiky autorka přehledně stanovila cíle koncipované do pěti 

okruhů: od testování vlivu environmentálních faktorů, typu vzorkované kosti, 

socioekonomického statusu, zdravotního stavu až po počet porodů u žen. 

Stejně srozumitelně charakterizuje autorka materiál a metody, se kterými pracovala. 

Soubor, který se v kontextu jiných studovaných kolekcí může zdát malý, je doplněn tolik 

potřebnými daty o zdravotním a výživovém stavu, způsobu života, socioekonomickém 

statusu, životních podmínkách a u žen i údaji o prodělaných porodech. V textu jsem 

postrádala jen o něco detailnější informace o způsobu akvizice (resp. o příčinách exhumace) 

takto unikátní kosterní kolekce. Ty lze ovšem dohledat v citovaném článku a v diplomové 

práci J. Cvrčka. Metodická část obsahuje všechny podstatné informace o přípravě vzorků pro 

izotopová měření a o použitých statistických metodách. 

Ve Výsledcích, které jsou opět zpracovány stručně a čtivě, autorka popisuje, zda a 

jakým způsobem jednotlivé faktory „deformují“ izotopový signál. V pasážích zmiňujících 

příčiny úmrtí jedinců byla ve dvou případech nádorová onemocnění chybně zmiňována jako 

„karcinogenní“, tedy s adjektivem, které popisuje jen vlivy způsobující zhoubné bujení nikoli 

onemocnění samotné (str. 46 a 81).   

 Diskuse je kvalitní a dobře strukturovaná, autorka shromáždila dostatek informací ke 

všem faktorům potenciálně ovlivňujícím výsledky izotopových analýz. Ukázalo se, že ze 

širokého spektra zkoumaných faktorů měl prokazatelný vliv jen socioekonomický status, což 



je z hlediska bioarcheologie výsledek jednoznačně žádoucí. Hlavní sdělení práce pak autorka 

shrnula v kapitole Závěr.   

 Ve vlastním textu je jen malý počet neobratností či překlepů, které zde původně ani 

neměly být zmiňovány. V závorkách odkazujících na větší počet zdrojů nebyla dodržena 

jednotná forma jejich chronologického či abecedního řazení. Velmi vysoký je bohužel počet 

chyb v Seznamu použité literatury. Seznam samotný čítá přes 150 položek. Na každé straně 

jsou menší odchylky od zvoleného citačního stylu (kterým je patrně APA) a zarážející je i 

relativně častý výskyt velmi závažných vad jako: 

-nesprávný název citované kapitoly ve čtvrté položce seznamu  

-absence jakékoli identifikace knihy nebo časopisu (např. u šesté položky) 

-vynechání editorů či místa vydání a vydavatelů knih  

-a jinde naopak nadbytečné údaje o zaměření časopisu 

Předpokládám, že tak vysoký počet chyb vznikl pouze opomenutím závěrečné kontroly a 

přílišným spolehnutím na citační software, a že nezkazí dojem z jinak velmi přesvědčivé 

práce. 

Ta je kvalitní, vyvážená a významně rozšiřující tolik potřebná data k tématu 

rekonstrukce potravního chování. Autorka se dobře zorientovala ve složité problematice 

propojující antropologii s chemickými obory. Splnila vytčené cíle, text dobře rozvrhla a jasně 

zformulovala své závěry. Proto její diplomovou práci doporučuji k obhajobě s klasifikací 

„výborně“.  
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