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Diplomová práce Gréty Grendelové měla za úkol prostřednictvím izotopových dat jedinců se 

známou osteobiografickou dokumentací posoudit vliv nevýživových faktorů – zejména 

zdravotního stavu - na výsledky izotopové analýzy a tedy posoudit přesnost izotopové 

rekonstrukce stravy minulých populací. Studentka si v průběhu řešení práce osvojila metodiku 

přípravy vzorků pro izotopovou analýzu. K průběhu řešení práce mám tyto výhrady: 

konzultace zpravidla musely být iniciovány, případně urgovány školitelkou a konzultanty. 

Autorka psala převážně metodou pokus – omyl, což značně prodlužovalo dobu řešení DP. 

Vzhledem k prodlevám v práci studentky byla nakonec větší část práce sepisována v časové 

tísni, což negativně ovlivnilo její kvalitu a znemožnilo uskutečnit plánované konzultace 

s lékařem - internistou. Autorka neprojevovala vlastní iniciativu a pouze více či méně plnila 

pokyny školitele a konzultantů. Některá jejich doporučení nebyla, zřejmě vzhledem k časové 

tísni, brána v potaz. 

Úvodní kapitoly 1-8 jsou zpracovány relativně přesně, výstižně a v dostatečném rozsahu. 

Autorka se však nevyhnula několika nepřesnostem: například opomenutí možnosti detekovat  

v archeologických populacích konzumaci ryb (s. 17), chybná interpretace práce Bell, 2001 

(s.18), či chybné zařazení zubů z hlediska metabolické aktivity (s. 20). V kapitole 4. 

„Mineralizované tkanivá“ v některých pasážích (např. vliv patofyziologických faktorů na 

kostní tkáň) není jasné, k čemu má daný text směřovat. V rámci kapitoly se opakují se 

informace z jiných částí práce nebo jsou chybně strukturovány (např. popis indikátotů 

zachovalosti kolagenu v kapitole o bioapatitu nebo zařazení kapitoly 4.3. Nemineralizované 

tkanivá pod kapitolu 4. Mineralizované tkanivá. Kapitola 7 v případě infekcí nerozlišuje mezi 

onemocněním aktutním (zápal plic) a chronickým (TBC). Nesrozumitelné je také zařazení 

samostatné kapitoly o TBC, která byla přitom již dříve zmiňována v kapitole infekce. Chybí – 

buď zde nebo už v kapitole 5 – popis senescenčních změn a stařecké kachexie. 

Kapitola 9 – „Ciele práce a hypotézy“ – definuje jednotlivé dílčí otázky, nicméně chybí zde 

definice hlavního cíle práce tedy ověření výpovědní hodnoty izotopových měření pro 

rekonstrukci stravy minulých populací. 

Kapitola 10 – Materiál je popsán přehledně, výjimkou je kapitola „Výživový stav“ obsahující 

tabulku „Výživový stav na základě pitevních protokolů“ – informace v ní jsou však chaotické, 

nejsou nijak vysvětleny a s tabulkou se dále nepracuje. 

Kapitola 11 zpracovává přehledně použitou metodologii. 

V kapitole 12 „Výsledky“ se začíná více projevovat časová tíseň. Výhradou, která byla 

studentce sdělena už v průběhu přípravy práce, je opakované použití ANOVA testu pro 

testování rozdílů mezi velice malými skupinami (někdy i jen o N=2), kdy jasně nejsou 

splněny podmínky použití daného testu. Studentka argumentovala schválením daného postupu 



statistikem. U testování vlivu příslušnosti k rodině kromě nevhodného použití ANOVY 

(velmi malé skupiny) podle mého názoru chybí párové porovnání mezi skupinami a alespoň 

slovní okomentování výsledků osob, které nemohly být do statistické analýzy zařazeny. 

V kapitole 12.7 „Závislosť izotopových hodnôt na zdravotnom stave“ je první část testování 

pomocí ANOVY zcela bezpředmětná, protože skupiny jsou špatně definované. Smysl má tedy 

až druhá fáze testování rozdílů vůči kontrolní skupině bez chronického onemocnění. Chybí 

zde též popis izotopových hodnot jedinců se vzácnými chorobami, které nebylo možno 

zahrnout do statistického testování (např. chronické onemocnění ledvin).  

Diskuze je v některých pasážích psána povrchně, poměrně rozsáhlé pasáže jsou pouze 

opakováním Úvodu. Kapitola 13.1 „Analýza zvieracích a ľudských vzoriek“ je zpracována 

nedostatečně. Jejím cílem bylo porovnání hodnot s obdobně datovanými soubory s využitím 

komparativního souboru zvířat. Přestože autorka sama v textu zdůrazňuje změny izotopových 

hodnot v prostoru a čase a tedy nutnost zahrnout do porovnání soubory fauny, sama 

porovnává pouze izotopové hodnoty lidí jako takové a to i v případech, kdy srovnávací práce 

prokazatelně soubor fauny obsahují. Navíc celé srovnání spočívá ve větě, že „data odpovídají 

poznatkům dalších studií“ mezi kterými je však rozdíl okolo tří promile v průměrných 

hodnotách δ15
N. Kapitolu 13.5 „Príslušnosť k rodine“ poznamenává absence párového 

porovnání hodnot mezi rodinami, interpretace se opírá pouze o výsledek (nesprávně použité) 

ANOVY a grafické znázornění výsledků. Kapitola 13.7 „Zdravotný stav“ je zpracována 

poněkud nedostatečně. Jejím hlavním obsahem je to, že jsou uvedeni jedinci s krajními 

hodnotami a zopakovány jejich příčiny smrti. U jedinců se vzácnými chorobami chybí jasné 

porovnání s kontrolní skupinou. Autorka se vůbec nepokouší nějakým způsobem 

kvantifikovat odlišnost jedinců, pouze konstatuje, že hodnoty jsou vyšší/nižší. Není zmíněn 

zajímavý případ jedinců s chronickou TBC, kteří se však lišili svým výživovým statusem.  

Závěr je velice stručný a obsahuje několik zjednodušení (viz věta: „Mierne odlišnosti v 

sociálnom statuse rodín mali pozorovateľný vplyv na izotopové hodnoty. Rozdiely sú skôr 

spojené s kvalitnejšou stravou ako kvalitnejšou zdravotnou starostlivosťou u jedincov s 

vyšším sociálnym postavením.“ či „analýza preukázala malý vplyv“). 

Práce bezpochyby přinesla kvalitní data, nicméně zpracování nenaplnilo jejich interpretační 

potenciál. Práce v této podobě nedosahuje kvality umožňující uplatnění v kvalitním 

mezinárodním periodiku. Na druhé straně je nutné zmínit, že se jedná o relativně náročné 

experimentální téma, které je díky svému mezioborovému přesahu náročnější než předešlé 

práce z oblasti izotopové analýzy stravy, realizované na katedře antropologie a genetiky 

člověka. Doporučuji proto práci i přes její výše zmíněné nedostatky k obhajobě, 

navrhuji však hodnocení známkou Dobře. 
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