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Cíl práce 

Cílem diplomové práce bylo kvantifikovat periosteální změny na kostech horní končetiny 

pocházejících z archeologické lokality Pohansko a pokus o jejich interpretaci. Cíl byl splněn. 

Jelikož diplomová práce představuje tafonomickou analýzu, tzn. zabývá se vztahem 

pohřebního ritu a zachovalosti povrchu kostí, mohla být autorčina očekávání formálně lépe 

popsaná nebo mohla být prezentována pomocí modelu. V kapitole Cíl jsou sice uvedeny 

předpoklady a očekávání, nicméně kapitola působí trochu lakonicky, což je možná způsobeno 

slabším úvodem. 

Obsahové zpracování 

Diplomová práce je originální a inovativní. Metoda, kterou autorka použila pro kvantifikaci 

povrchových změn je podle mého názoru výborná a velmi inspirativní. Struktura textu je 

přehledná, kapitoly jsou jasné a stručné.  

Níže uvedené kritické poznámky považuji za specifické a výrazně nesnižují celkový kladný 

dojem z celé práce.  

V úvodu chybí rešerše prací zabývajících se podobnou problematikou, tj. vztahem 

zachovalosti kosti a pohřebního ritu (např. Lieverse et al. (2006), Stojanowski et al. (2002), 

Bello et al. (2006)). Diplomové práci absence zmíněné části trochu škodí, návaznost na další 

kapitoly by byla plynulejší a cíl by získal hlubší obsah. Vedle studí zabývajících se 

tafonomickou analýzou, chybí v úvodu také nějaký přehled výzkumů využívajících metodu 

superimpozice v bioarcheologii. Pokud nějaké jsou.  

Metoda aspektivní analýzy mohla být doplněna o ilustrace (stejně jako Obr. 37 a 49). Jak 

přesně vypadá absence periosteálního povrchu? Je periosteální povrch nějak prostorově 

vymezen? Např. Schultz (2001), str. 123 definuje periosteal surface jako vnější povrch těl 



dlouhých kostí (jinde tedy není, podle toho, kde se periosteum nachází). Digitalizace mohla 

být klidně popsána více polopatickým způsobem, aby mohl být postup jednoduše opakován.  

Výsledky mohly být naopak stručnější, stačilo by se zaměřit na celky kostí (bez popisu 

jednotlivých anatomických útvarů). Výsledky statistických metod je lépe uvádět bez „slepých 

uliček“ a rovnou zmínit, zda je rozdíl významný nebo ne (podle korekce). Co se týče výpočtu 

procenta plochy, není mi úplně jasné, proč nejsou kategorie jednotné pro všechny kosti stejně 

např.: 0–12 % pro klíční kost (0–6 % pro lopatku, 0–7 % pro pažní kost) atd. Také např. 6 % 

nebo 12 % se vyskytuje vždy ve dvou kategoriích (0–12 % a 12–24 %). 

Formální úprava 

Jazykový projev je výborný, citace jsou standardně uváděné, grafická úprava je v pořádku. 

Tabulky i grafy jsou perfektní. Popisky k tabulkám mohly být jednodušší, např. vynechat 

jeden termín „Data (absolutní četnost)“, asi by stačila absolutní četnost. Heat mapy vypadají 

pěkně, jen by mohla být vysvětlena absence barvy (bílá plocha). 
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Navrhovaná známka  

Mezi výborně a velmi dobře.  
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