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Cíl diplomové  

Cílem předložené diplomové práce je zhodnotit vliv nátahu luku na asymetrii svalů horních 

končetin. Tyto výsledky by měly rozšířit předešlé pozorování poklesu asymetrie průřezů 

pažních kostí s nástupem Evropského mezolitu, a tedy i s nástupem používání luku. Student 

ve své práci předkládá spolu s cíli výzkumu také hypotézy, jak budou svaly horní končetiny 

reagovat na zátěž při nátahu luku (asymetrie při nápřahu blízko nule; jednotlivé svaly budou 

diskrétně distribuované s pravostrannou nebo levostrannou aktivitou; vliv síly luku na 

asymetrii bude minimální). 

 

Formální a obsahová úprava práce 

Práce je členěna do standardních kapitol. Práce obsahuje úvodní pasáže se základními 

informacemi, dále jsou formulovány cíle práce, a to jak obecný cíl, tak i cíle dílčí, je 

specifikován použitý soubor probandů a popsány použité metody, shrnuty výsledky výzkumu 

doprovázený diskuzí a závěrečným shrnutím. Práce dále obsahuje souhrn literatury a 

obrazovou dokumentaci. 

 

Formální úroveň práce je výborná, je psaná jasným jazykem a dokládá, že si student osvojil 

všechny aspekty psaní vědeckého textu a zároveň i to, že přistoupil k přípravě textu svědomitě 

a s náležitou pečlivostí. Autor zvládl také propojit znalosti z různých disciplín (archeologie, 

biomechanika, EMG, atd.) a náležitě je propojit i v citovaném aparátu. 

 

Obrazová dokumentace je na vysoké úrovni. Pozitivně hodnotím formální úpravu obrázků a 

snahu práci obohatit i o metodické detaily (viz např. Obr. 7–13). Některé z obrazových příloh 

jsou navíc připraveny i pro využití například ve výuce nebo pro rozšiřující studium studentů 

např. Ekologie člověka (techniky lovu, atd.). Zvlášť oceňuji míru abstrakce obrazové 

dokumentace k vystižení toho nejdůležitějšího výsledku, která je srovnatelná s požadavky na 



publikované výsledky v prestižních časopisech (srovnej např. Obr. 18). V této části posudku 

bych i podotkl, že obrazová dokumentace byla postupným procesem, a právě otevřenost 

studenta ke kritickým připomínkám a jeho schopnost hledat neustále zlepšení, je do 

budoucnosti ta nejcennější dovednost pokračovat v prezentaci i jiných výzkumů.  

 

Hodnocení odborné stránky práce 

Odbornou stránku práce hodnotím jako výbornou. Prezentované výsledky jsou i za rámcem 

stanovených úkolů, a to je ještě část výsledků, které se zatím do finálního textu nedostaly. 

Výsledky obohatily naše poznatky o vývoji loveckých strategií na konci paleolitu a s 

přechodem na nové typy lovu. Student se navíc zapojil do různých dílčích výzkumů a 

připravit si i podklady pro pokračování v doktorském studiu.  

 

Dotazy a připomínky 

Dotazy jako školitel nemám. Student pečlivě reagoval na připomínky, diskuze nad výsledky 

byla oboustranně obohacující i tím, že student dokázal řešit úkoly samostatně, aktivně hledal 

řešení vzniklých rébusů a stejně tak aktivně pracoval na přípravě textu. 

 

Celkové hodnocení 

Celkově hodnotím diplomovou práci stupněm výborně.  

 

 

 

 

Doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 

školitel 

Katedra antropologie a genetiky člověka, PřF UK v Praze 


