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Ilona Peštová

BioIogická variabi1ita kraniálních nemetrických znaků u eneolitické populace Čech

š *i:: l^".|jtŤTí reš9r9í ve smyslu zveřejněných poŽadavků (pravide[lJ Prace obsahuje navíc ivlastní výs|edky.

Cíle práce (předmět rese

Práce mě|a za úkol vytvořit přehled epigenetických znaků na lebce a shrnout významjejich
studia. Současně měla přiblíŽit pohřebiště a pohřební ritus kultury se šňůrovou keramikou akultury zvoncovitých pohárů - studiu kraniálních morfologických znaků u populací mladšíhoobdobí eneolitu se autorka bude věnovat ve své diplomové-práci.

Stru ktu ra (členěn í) p rácE

Práce .ie rozdělena na tři hlavní části: První část poskytuje zák|adní informaci o dvour,ýznanrných kulturáclr mladšího období eneolitu - t.uttur. se šňůrovou keramikou a kultuřezvoncovitých pohárů - a o navazující únětické kultuře, chronologicky spadq-:,ici jiždo staršídoby bronzové. Zmiňuj e jak známý rozsah osídlení resp. lokali-ži n.;l,iisi"'r' pot,ieuiŠt', takpohřební ritus jednotlivých kultur a stručně i charakteri,ii.ke archeologic ké ná|ezy.Ve druhé části Se autorka věnuje vlastnímu předmětu svého (budoucího) bádáníepigenetickým znakům, jejich rozdělení. vyznamujejich studia, s doplněním o přehledvybraných znaků na lebce.
Třetí část nastiňuje 

'cí|e 
navazující práce diplomové. včetně základního přehledu zejménastatistických metod. které budou pouiity pro Zpracov áni ziskaných dat.

Jsoupoužité|ité
PouŽi|a autorka v rešerši ie|evantní Úda1e.z|itenárních zdro!Ů?

Autorka pro Zpracování využi|atéměř 40 odborných publikací; jejich výběrie adekvátní acitace správné.

Pokud práce obsahuje tn
adekvátním způsobem získány, zhodnóceny a oiskutovaný? 

. ' -'-

Práce vlastní výsledky neobsahuie.

Formá|ní úrov

Práce je sestavěna pŤehledně. kapitoly na sebe logicky navazují. Text práce svědčí o tom. Žese autorka v problematice dobře zorientovala. rápitota věnovaná populacím mladšíhoobdobí eneolitu je doprovozena jak mapkami osídlení a lokalizace pot'r"uisr, tak názomými
ami charakteristct<;;ctr n,éi-ezů keramikv a
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Podpis oponenta:

lnstrukce pro vyplnění:
o Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnějŠí a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednotlivým

bodům 1oojzup rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.

o Při posuzování-je nutno zohlednit poŽadavky stanov91é.9ro Vypracování baka|ářských prací-
viz írttp.//natur.iuni czlbio|ooieffiles/Bzk-pravid|a-1,1 -1 2-2007'doc

. Posuder se ooevzdava (zasí|á) v e|ektronické podobě ) nejpozděii do 7. 9. 2008 na adresu

vackova@natur.cuni.cz (pro úée|y zveřejnění na internetu pro studenty), a dá|e podepsaný

v t vy'tisxu fiako součást protoko|u o obhajobě) na adresu:
o RNDr.Blanka Vacková' CSc.

Katedra antropo|ogie a genetiky člověka
Univezita Kar|ova, Přírodovědecká fakulta
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kultury únětické. RovněŽ v kapitole

popisu;i.i epigenetické znaky mohl bý přehled anatomických variet doplněn instruktivními

ilustracemi - třeba tak, iak jé v knize AnÍropologie - příručka pro studiunl kostry uvádí ve

své kapitole o morfologických znacich sám školitel této práce, Dr. Velemínský.

Šflnění cí|ů práce a celkové hodnoceni:

Předložená práce splnila vytýčené cíle: podává ucelený a kvalitní přehled kraniálních

morfologických znaŘt. shrnuje významjejich studia a přibliŽuje i kultury mladšího období

eneolitu. u kierých dosud morfologické znaky studovány nebyly - ty bude autorka sledovat v

rámci své práce diplomové.
Práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce.

otázky a připomínky oponenta:

Jak velké populační skupiny plánujete studovat?

Co se domníváte. Že bude hlavním limituiícím faktorem při hodnocení populací?

ka nebude součástí zveřejněných

Íborně |--l ve|mi dobře f.] dobře LJ nelylqyg(q


