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Cíl diplomové  

Cíl diplomové práce je zaměřen na tafonomické změny na povrchu dlouhých kostí dolních 

končetin v souvislosti s vlivem způsobeným variabilitou v pohřebních zvyklostech raně 

středověké společnosti na kotelním hřbitově na Pohansku u druhého kostela. 

 

Formální a obsahová úprava práce 

Diplomová práce se držela standardní formální úpravy a je členěna do základních kapitol 

vědeckého textu. Obsahově jednotlivé kapitoly tematicky odpovídají dané struktuře a jsou 

obsahově výstižné. Práce obsahuje také seznam zkratek, bibliografii (viz níže) a přílohy. 

Autorka zasadila v úvodu svůj výzkum do celkového rámce tafonomie a v úvodu se ji 

podařilo dobře vysvětlit proč je výzkum změn povrchů dlouhých kostí důležitý v rámci 

tafonomických výzkumů. Z tafonomických procesů se autorka věnovala dále těm, které mají 

nějaký vztah k zachovalosti kosti a potenciálně mohou ovlivnit povrchy dlouhých kostí. 

V další části úvodu se věnuje pohřebním zvyklostem a hřbitovu u 2. kostela na Pohansku, což 

je zdrojový materiál celého výzkumu. Vystihuje klíčové paledemografické charakteristiky a 

dále i klíčové archeologické poznatky ohledně pohřebního jednání. Cíle práce jsou 

srozumitelné a vysvětlují i návaznost na předešlou diplomovou práci týkající se analýzy změn 

na dlouhých kostech horní končetiny. V cílech práce autorka také shrnuje hypotézy a 

očekávané výsledky vzhledem k teoretickým poznatkům získaných jednak z předešlé studie a 

dále z modelů chování kostní tkáně v postdeposičních procesech. Materiál práce je 

srozumitelně podaný a dává možnost dobré orientace ve východiscích práce. Metody jsou 

popsány srozumitelně a detailně, v této části textu autorka navazuje na předešlou studii, ze 

které přebírá většinu metodického aparátu, ale upozorňuje i na některé nové posuny v řešení 

projektu. Ve výsledcích se autorka věnuje jednotlivým zkoumaným parametrům (poškození, 

jednotlivé barevné změny, atd.). V této části posudku je nutné upozornit, že výsledky by bylo 

lepší popisovat nejen pro celý soubor kostí, ale i v rámci asymetrie (tj. popisovat kosti pro 



jedince, a ne pro celý soubor – není totiž jasné, jakým způsobem se výsledky dotýkají jedinců 

[primárního cíle zjistit pohřební zvyklosti] a jakým způsobem jednotlivých kostí). Stejně tak 

by bylo lepší přesunout veškerou metodickou stránku do Matriálu a metod a ve Výsledcích se 

věnovat už jen zjištěným pozorováním. V Diskuzi autorka dává do souvislosti zjištěná 

pozorování a pohřební zvyklosti. Celkově je diskuze zdařilou části textu a ukazuje, že se 

autorka dobře orientuje v studované problematice a dokáže jednotlivé pozorování zařadit do 

širších souvislostí (snad jediná drobná výhrada by směřovala k zvážení do jaké mírou jsou 

navržené vlivy pro jednotlivá zbarvení vlastně pravděpodobná [např. kolik hrobů bylo 

v raném středověku ošetřeno pigmenty? Jak moc je tedy pravděpodobné, že zbarvení je 

způsobeno právě lidskou aktivitou v úpravě těl?]). Závěr je výstižné shrnutí práce a opět 

odpovídá standardům vědeckého textu. Bibliografie shrnuje klíčové reference a podává dobrý 

přehled pro případné další studium. 

 

Hodnocení odborné stránky práce 

Odborná stránka práce je na vysoké úrovni. Autorka se dokázala zorientovat v celkově 

komplikovaném tématu a dokázala i zvládnout časově velmi komplikovanou metodiku sběru 

dat. Výsledek ej pak logicky členěný text s řadou nových poznatků a postdeposičních a 

tafonomických procesech v raném středověku. 

 

Dotazy a připomínky 

Připomínky a dotazy nemám. Autorka pracovala po celou dobu pečlivě a s velkým nasazením 

řešila jednotlivé úkoly. Připomínky jsme řešili operativně a je znát na textu, že autorka 

dokázala připomínky dobře začlenit do výsledné podoby. 

 
Celkové hodnocení 

Celkově hodnotím diplomovou práci stupněm výborně.  
 
 
 
V Praze 24.8.2020 
 
 
 
 
Doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 
školitel 
Katedra antropologie a genetiky člověka, PřF UK v Praze 


