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Cílem práce bylo zjistit, zda snížení úrovně asymetrie mechanické robusticity pažní kosti 
pozorované u jedinců mužského pohlaví v období od paleolitu po mezolit může souviset 
s častějším používáním luku na úkor kopí a vrhače oštěpů. Změny mechanické robusticity 
jsou spojeny se změnami fyzické zátěže. Aktivita svalů horní končetiny a zad během nátahu 
luku pak byla odhadována pomocí elektromyografie (EMG).  

Idea diplomové práce má předobraz v dřívější práci školitele (Sládek et al. 2016), ve které 
byly změny v symetrii robusticity pažních kostí spojeny s nástupem nové technologie mletí 
obilí. Taková situace je pro diplomanta velmi příznivá, protože replikuje dříve vyzkoušený 
postup v nové situaci, ve které jej čeká mnoho výzev, ale zároveň mu zůstává pevná opora. 
Hřiště je dobře ohraničené, má rozumnou velikost, pohybuje se na něm přiměřený počet hráčů 
a existují předem stanovená pravidla. Diplomant se může soustředit na hru, využít své 
schopnosti ke zdokonalování se a získat dobré návyky ve hře. Tolik k roli a podpoře školitele, 
případně celé Laboratoře.  

Samotnou práci diplomanta hodnotím velmi pozitivně. Dokázal propojit informace 
z několika oborů do logického celku, formulovat smysluplná očekávání, sesbírat a vyhodnotit 
data a s výsledky se obloukem vrátit k východiskům. V tomto směru má práce parametry 
dobré odborné studie.  

Metodickou část práce týkající se elektromyografie, výběrů měřených parametrů či způsob 
adjustace bohužel kriticky hodnotit nemohu, chybí mi odbornost. Ale popis mi přijde pečlivý 
s viditelnou snahou zohlednit řadu problematických faktorů. 

Práce má odpovídající strukturu, teoretická a praktická část je vyvážená a formální 
zpracování velmi dobré. Ocenil jsem, že text, především úvodní kapitoly (1–3), je složen 
z dobře a úsporně formulovaných tvrzení, promyšlených informací zbavených balastu. Na této 
úrovni mě zarazila nevinná zmínka o holení kůže probandů, z kvality přečteného jsem čekal 
spíše holení pokožky. Podobný „kolaps“ způsobila poznámka Tabulky 1, ve které autor 
typograficky chybně použil spojovník místo pomlčky. Pokud to není jasné, poslední dvě věty 
jsou pochvalou. Grafy, tabulky a obrázky jsou fajn. Například Graf 1. může být příkladem 
dobré praxe, protože obrysy postav se zbraní umožňují informaci předat rychle a 
zapamatovatelně.  

Práci bych změnil v několika detailech, které ale nejsou ultimativní, protože i použitá 
varianta je pochopitelná, jde spíše o osobní preferenci.  

 Kapitolu 7. Metody bych spojil s kapitolou 8. Analýza dat, obojí jsou pro mě metody.  

 Kapitolu 8.4. Statistická analýza dat bych přejmenoval problémově, např. „Hodnocení 
vztahu síly luku a asymetrie“. Odpovídalo by to názvům předchozích kapitol, které navíc 
samy obsahují množství metod úpravy a statistického hodnocení dat.  



 U vzorců bych se pokusil o intuitivnější vysvětlení, obvykle k pochopení pomůže 
vysvětlit několik hodnot, rozebrat smysl čitatele a jmenovatele.  

 Jestli jsem to pochopil správně, tak pro výpočet inter-individuální variability použil 
diplomant stejný ukazatel jako pro výpočet přesnosti měření (koeficient variance, CV). 
Akorát ho označuje pokaždé jinak. Možná by bylo i přehlednější sjednotit terminologii 
(intra- a inter-individuální variabilita). Nejsem si úplně jistý, zda CV je možné 
interpretovat slovy „průměrný nátah se liší od jednoho konkrétního nátahu“ (str. 22). CV 
měří jak velkou část (v %) tvoří směrodatná odchylka z průměru.  

 Pro náhodné převzorkování s nahrazením se snad častěji používá termín „s opakováním“. 
Podle mě se nic nenahrazuje, ale je možné opakovaně vybrat stejnou hodnotu. 

 Většinu tabulek, grafů a obrázků bych osobně přeřadil do textu, ušetřilo by mi to hodně 
listování. Pro mě zajímavá diskuze by se mohla týkat problému, zda anglickým 
ekvivalentem termínu Figure v češtině je Obrázek nebo zda se v češtině musí rozlišovat 
Obrázky a Grafy, jak činí autor. 

 Doporučil bych rozšířit diskuzi ke vztahu výsledků práce ke studiím úponů kosterního 
svalstva. To je snad jediné místo, od kterého jsem čekal větší rozsah a hloubku, protože 
práce tuto ambici měla.  

Otázky k diskuzi 

Není myslím potřeba věnovat se všem otázkám, stačí výběr (bez opakování). 

1. Mělo by podle vás smysl sledovat svalovou aktivitu i několik sekund po plném nátahu 
luku? Nejsem lovec-lukostřelec, ale natažením se luk dostane do pohotovostní polohy, může 
následovat čekání na vhodný okamžik výstřelu, míření, uvolnění a nové napnutí tětivy, 
pomalé sepnutí luku bez výstřelu. Asymetrie zatížení by se mohla u unaveného svalu měnit. 
Chápu ale, že nejde změřit všechno.  

2. Chyba měření (TRV) je opravdu velká, ve vyšších desítkách procent. Hodnota TRV 
50 % by odpovídala situaci, kdy bychom délku stejné pažní kosti ohodnotili při prvním 
měření délkou 300 mm a ve druhém délkou 500 mm. To je na první pohled těžko 
akceptovatelné. Měření a zpracování EMG parametrů má ale svá specifika, osteometrický 
příměr nemusí sedět. Co myslíte?   

3. Důležitým argumentem v závěru je, že průměrná asymetrie naznačuje vyšší aktivitu svalů 
levé strany těla (viz Tabulka 7). Průměr počítáte ze všech osmi svalů. Jejich dílčí hodnoty 
asymetrie uvádíte v Grafu 2. Může být průměr ovlivněn výběrem svalů a jejich počtu? Změnily by 
se výsledky (potažmo vysvětlení změn s nástupem mezolitu) pokud byste např. z měření vynechal 
jeden vysoce levostranně zatížený sval? Předpokládejme, že výběr míst měření není objektivní 
fakt, ale závisí na úsudku pozorovatele. Například triceps lze měřit jen na jednom (nikoliv na 
dvou místech), míra levostranné asymetrie by se snížila.  

4. Uvádíte, že Sládek se spoluautory (2016) zjistili, že snížení asymetrie mechanické 
robusticity v mezolitu je způsobeno zvýšením mechanické robusticity levé pažní kosti oproti 
paleolitu, zatímco robusticita pravé pažní kosti zůstává nezměněna. Podle vašich výsledků mohla 
lukostřelba zvýšit robusticitu levé pažní kosti. Jaký vliv mohla mít na robusticitu pravé pažní 
kosti? Mohla být robusticita lukostřelbou „udržena“ na stejné úrovni jako při používání kopí nebo 
vrhače oštěpů? Lze očekávat, že by se robusticita pravé kosti spíše snížila, což Sládek et al. 
nepozoroval?  



5. Pokud jsou na svaly pravé a levé pažní kosti při nátahu luku kladeny opačné nároky (levá 
končetina je zapřená o tělo luku, pravá natahuje tětivu), mohla by se rozdílnost v požadavcích 
na odolnost kosti odrazit v některém z CSG parametru pažní kosti? Pokud ano, bylo to 
pozorováno v datech Sládka et al. (2016)? 

Navrhované hodnocení 

Výborně a děkuji za možnost ohodnotit inspirativní diplomovou práci. 

 

V Brně, 26. 6. 2020. 

 

 

Patrik Galeta 


