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Cíl diplomové  

Diplomová práce je zaměřena na hledání vztahu mezi pohřebními aktivitami a změna na 

periosteálním povrchu kostí horní končetiny. Dílčí cíle se týkaly i metodické stránky 

výzkumu, protože analýza periosteálního povrchu se doposud v Laboratoři antropologie 

kostní tkáně nerealizovala.  

 

Formální a obsahová úprava práce 

Formální a obsahová úprava diplomová práce vychází ze standardního členění na základní 

kapitoly. Jednotlivé kapitoly jsou obsahově výstižné. Některé části by ale stálo za větší 

rozpracování. V úvodu chybí pasáže týkající se vztahu mezi procesy dekompozice a 

pohřebními zvyklostmi. Tato část by pomohla čtenáři zasadit jinak úzce cílený výzkum do 

širšího rámce terénní antropologie a tafonomie s možnými přesahy až do oblastí kulturní a 

sociálních vztahů minulých populací. Naopak autorka se dobře vypořádala v úvodních 

pasážích s celkovým přehledem zkoumaného pohřebiště na Pohansku a to včetně představení 

i parametrů týkajících se pozdějšího výzkumného cíle. Cíle práce jsou stručné a srozumitelné, 

autorka se navíc pokusila i o vlastní formulaci předpokladů a hypotéz. Materiál a metody jsou 

zpracovány standardně. Uvítal bych podrobnější analýzu metodických aspektů, jako je 

například výpovědní hodnota a chybovost daných metod co do očekávaných výsledků. 

Výsledky jsou členěny podle typu poškození a barevných změn. Celkově jsou výsledky 

rozsáhlé a některé části textu trpí menší mírou abstrakce cílené ke konkrétnímu výstupu a 

řešené otázce. To je zejména patrné v tématech týkajících se analýzy vztahu mezi poškozením 

kosti/ barevnými změnami a pohřebními zvyklostmi. Diskuze obsahuje všechny základní 

otázky, které z práce vyplývají. Autorka se snaží o vlastní pohled a interpretaci získaných 

výsledků. V diskuzi se také objevuje podkapitola „Limity metod“, kterou bych ale čekal 

výsledkově výrazněji rozpracovat v předešlých částech textu. Závěry jsou srozumitelné a 



autorka se snaží o zestručnění a výtah klíčových poznatků. Citovaná literatura je rozsáhlá a 

shrnuje vyjma studií týkajících se pohřebního ritu podstatnou část tafonomické literatury. 

 

V celkovém pohledu je diplomová práce psaná jasným a srozumitelným jazykem, autorka 

navíc od prvních verzí svého textu se výrazně posunula k čisté vědecké formě psaní, což 

považuji za jednu z klíčových dovedností, které si autorka během přípravy diplomové práce 

osvojila. Formálně tedy splňuje předložený text požadavky na formální strukturu diplomové 

práce. 

   

Hodnocení odborné stránky práce 

Odbornou stránku diplomové práce je nutné hodnotit zejména v souvislosti s novátorským 

počinem. Autorka neměla možnost navázat na již proběhlé výzkumy a každou z kapitol či 

kroků bylo nutné obsahově pečlivě prozkoumat a osvojit. Studentka pracovala samostatně, a 

to včetně zajištění metodického řešení. Postupovala po logických krocích a rozšiřovala také 

svůj záběr. Byla ale škoda, že řadu dobře míněných připomínek nezařadila do svého výzkumu 

dříve a diplomová práce se tak dostávala do časového skluzu.  

 

Dotazy a připomínky 

Dotazy jako školitel nemám. Práce se studentkou byla velmi pozitivní a přínosná. Jednotlivé 

úkoly řešila s nasazením a samostatně. Připomínky k textu jsme řešili průběžně na 

pravidelných konzultacích (snad jen – v seznamu zkratek je nutné vysvětlit nejen zkratku, ale 

i anglický ekvivalent). 

 
Celkové hodnocení 

Celkově hodnotím diplomovou práci stupněm výborně.  
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