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@GIcKAVARIABILITAKF
ZNAKÚ U ENEoLlT|cKÉ PoPULACE ČEcH

H nruerRlcKYCH

jněných poŽadavků (pravidel).

Práce obsahuje navic i vlastní výsledky.
, pracovní hypotéza...)

Bakalářská práce měla shrnout-současné znalosti o nemetrických kraniálních
'l|.r rrj

morfologickýcn znácícň a podat základní informace o archeologických ku|turách

pozdní doby kamenné. obsah je podmíněn cíly budoucí diplomové práce tj'

zjištěním výskytu neňetrict<ých zňaků u nositeiů ku|tury zvoncovitých pohárů a

kultury se šňůrovou keramikou, ověřením homogenity obou populačních skupin a

ověřením odIišností/homogenity eneolitických aštarobronzových popuIací (únětická

ku|tura) na našem územi. 
-studentra 

by viamci práce mě| zpracovat všechny |idské

kosterní pozůstatkýáatované do pozdňí doby kamenné uloŽené ve sbírkách

antropologického oddělení Národ n ího muzea.

věnována základním informacím o archeo|ogických ku]turách, jejíŽ nosite|e, přesněji

jejich kosterní pozůstatky, bude studentka studovat. StěŽejní kapitolou práce je

biurra část, kde jsou stručně, ale výstiŽně shrnuty dosavadní poznatky o.

morfologických nňetrických znacich - o jejich ňodnocení, o jejich inter-individuá|ní

či o intra-popu|ační variabilitě a o moŽnostécrr jejich vyuŽiti. Konečně,.v. poslední

částijsou nastíněný .-ai*láani cí|e d.rplomové práce a matematicko-statistické

metody, které 
"utoir.ípiánuje 

vyuŽíi. Práce je uzavřena seznamem pouŽité

literatury.

Struktura (č|enění) práce:
Práce o dvaceti sestistrankách je rozdělena do tří h|avních kapitol' První část je

v práci správně citovány?
pouŽii(a) autor(ka) v rešerši re|evantnÍ údaje z literárních zdrojů?

Studentka se seznámila s téměř čtyřiceti studiemi' které se dotýkají přís|ušného

ternatu. Jejich výběr je vhodný, práce jsou správně citovány.

Ilona Peštová se zorientova|a v dané prob|ematice a uvědomuje si moŽnosti a limity

"ý"žiu 
ňemetrických znaků v rámci studia minu|ých populací.

ledky, jsou tyto výsledky

aderváiním způsobeh získány, zhodnoceny a diskutovány?

Bakalářská práce neobsahuje vlastní výsledky.

UvaŽujem"-li, Ž" z bakalářšké práce o'bvyk|e vycházi literární rešerše dané

ň,our",'.tiky v dip|omové práci, je předkládaná práce dobým základem.
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úroveň):

Pos|oupnost kapitol/podkapitoI je Iogická. Text je srozumiteIný, myš|enky jsou
formulovány výstiŽně' Jazyková úroveň je kva|itní. obrazová dokumentace
koresponduje s obsahem textu.

Sp|nění cílů práce a ce|kové hodnoceni:

Baka|ářská práce sp|nila vytýčené cíle, tj. kvalitně shrnula dosavadní poznatky o
nemetrických kraniá|ních morfo|ogických znacích a o studovaných popu|acích.
Práce splňuje obecné poŽadavky kladené na baka|ářské práce. Ilona Peštová
prokáza|a, Že se v prob|ematice, která bude tématem její dip|omové práce,
dostatečně orientuje.

otázky a připomínky oponenta:

r\á/rl.' hodnócení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

X výborně ! velmi dobře E ooore ! nevyhově|(a)
Pod pis škoIiteIe/oponenta :

Petr Ve|emínský

Instrukce pro vypIněni.
. Prosíme oponenty i Ško|ite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou souČástÍ posudku.

. Při posuzováníje nutno zoh|ednit poŽadavky stanovené pro Vypracování bakalářských prací -
viz http://natu r. cuni. czlbiologie/files/BZk-oravid la- 1'1 - 1 2-2007. doc

. Posudek se odevzdává (zasílá) v e|ektronické podobě ) neipozději do 7' 9' 2008 na adresu
vackova@natur.cuni'cz (pro úěely zveřejnění na internetu pro studenty)' a dá|e podepsaný
v 1 výtisku (ako součást protoko|u o obhajobě) na adresu:

o RNDr.B|anka Vacková, CSc.
Katedra antropo|ogie a genetiky č|ověka
Univerzita Kar|ova, Přírodovědecká faku|ta

Viničná 7
128 44 Praha2
Česká repub|ika


