
Posudek  na diplomovou práci Barbory Miklasové : 

»Biologická variabilita nemetrických znaků na postkraniálním skeletu u 

mladoeneolitických populací Čech. » 

 

Předkládaná práce splňuje poţadavky kladené na diplomové práce. Svým charakterem 

ji lze řadit do ohruhu analytických prací, které mají za cíl produkci dat. Tato etapa je 

nezbytnou součastí studia populací minulosti a bez ní nemohou vyniknout syntetické studie, 

řešící problematiku osídlení našich zemí v minulosti.  

Práce je značně rozsáhlá a k odpovězení otázek stanovených v cilech diplomové práce 

potřebovala Barbora Miklasová 108 stran textu a 50 stran příloh. Je evidentní, ţe řada příloh 

se nevztahuje k tématu, respektivě má k tématu stejně blízko, jako řada publikací, které 

nalezneme ve vědeckých knihovnách a které, bohudík, v příloze chybí.  Kladu si proto otázku, 

zda by nebylo vhodné, aby diplomové práce byly omezeny délkou, resp. počtem stran a 

velikostí písma, stejně jako tomu je v případě odborné časopisecké produkce. Podívejme se 

však detailně do obsahu práce.  

Po slibném úvodu a představení dvou protikladných hypotéz (migrace a akulturizace), 

týkajících se vztahů  populací kultur se šnůrovitou keramikou (KŠK) a se zvoncovitými 

poháry (KZP), jsem očekával, ţe bude následovat bioarcheologická analýza kosterních 

pozůstatků, která vnese alespoň trochu světla do problematiky, která je řešena archeology 

především na základě kulturních artefaktů. Úvod totiţ zdůraznil vhodnost nemetrických znaků 

k řešení vztahů dvou populačních celků jednoho území, které se liší kulturními atributy a 

(částečně) i chronologií. Bohuţel dále jsem nalezl jen vágní přehled znaků z příručky Stloukal 

a kol. (1999) a prací P.Velemínského (1999, 2000).  

Není chybou autorky ani její práce, ţe se jí nedostala do rukou dizertace Joselyne 

Desidery (L’Europe du 3e millénaire avant notre ère et la question du Campaniforme 

:histoire des peuplements par l’étude des traits non métriques dentaires), obhájená v roce 

2007 na Universitě v  Ţenevě, jejíţ obsah by posunul pohled na problematiku poněkud dále. 

Citovaná práce, volně přeloţeno, « Evropa 3.tisíciletí př.n.l. a otázka kultury zvoncovitých 

pohárů : historie osídlení a nemetrické znaky zubů » mi vnukla ideu, ţe diplomová práce bude 

nahlíţet na problematiku s jiného zorného úhlu neţ zuby, kterým by mohly být nemetrické 

znaky postkraniálního skeletu. 

Diplomová práce si vytýčila za cíl popis biologické variability skeletu nositelů obou 

kulturních okruhů eneolitu a jejich srovnání s populacemi středověku ze stejného území. 

Důraz byl kladem především na zjištění frekvencí jednotlivých nemetrických postkraniáních 

znaků z hlediska věku, pohlaví a geografie.  Z tohoto pohledu ji je rovněţ nutno hodnotit. 



Nemohu se však ubránit poznámce, ţe stanovený cíl měl být spíše nástrojem či prostředkem k 

řešení hypotéz, nastíněných úvodem. 

Další kapitolou je přehled nazvaný “Nemetrické znaky  na postkraniálním skeletu”. 

Vlastní zhodnocení této kapitoly ponechávám na školiteli, z jehoţ publikací autorka DP čerpá 

a jehoţ klasifikace se téměţ úpěnlivě drţí. Kladu si však otázku, proč jsou zatajeny 

nemetrické znaky lebky a zubů, jejichţ vyuţití v bioarcheologii má delší tradici a v případě 

zubů jsou tyto povaţovány za nejvhodnější k řešení populačních vztahů pro jejich silnou 

etiologickou genetickou komponentu.  

S rozpaky jsem četl kapitolu podávající přehled kultur eneolitu na území Čech. Kromě 

skutečnosti, ţe je napsána čtivou a přehlednou formou, coţ povaţuji za klad, její obsah není 

dále v DP nikterak vyuţit. Přestavuje tak pouhý chvályhodný počin, ţe se autorka seznámila s 

archeologickou problematikou. Iritující v tomto kontextu jsou obrázky keramiky, které čtenář 

práce o problematice variability nemetrických znaků kostry uţ vůbec nijak nezúročí. 

Pátá čast “Materiál” seznamuje čtenáře s rozsáhlým materiálem 572 jedinců, které 

tvoří datový korpus DP. Grafický a tabelární přehled postrádá jistou logiku prezentace. Více 

bych ocenil (tab.2 a 3), kdyby místo politicko-správní lokalizace nálezových míst v 

současnosti byla publikována velikost vyuţitého souboru, resp. počet jedinců vyuţitých pro 

analýzu v kaţdé lokalitě. Zcela zbytečná se mi jeví demografie – distribuce jedinců 

studovaného souboru je obvlivněna více tafonomií a přesností odhadu věku, neţ by na jejím 

podkladě bylo moţno hovořit v termínech “nejčastějšího věku úmrtí”. Na str, 34. je věta: 

”Pokud muţi dosáhli dospělosti, období maturus-senilis jich dosáhlo 14%”. Ptám se 

provokativně. Co udělali muţi při dosaţení dospělosti, nedosáhli li období maturus-senilis? 

Další kapitola je věnovaná výběru metod.  Oddíl 6.1. hovoří pro vytvoření skupin 

nemetrických znaků z hlediska odlišení genetické a negenetické sloţky a potřebné je i slíbené 

číslování znaků. V následném přehledu 6.2. jsou uvedeny znaky podle anatomické lokalizace 

a bez číslování, coţ znemoţňuje rychlou orientaci, jak v jejich výběru, tak i ve výsledcích.  

Nevím, zda lze v úrovni DP vyčítat jisté dogmatické převzetí znaků, ale to, co se jeví jako 

vývojová anomálie, můţe být povaţováno za znak se silným vlivem prostředí. Podívejme 

namátkou na assimilatio atlantis. Nejčastější jeho příčinou jsou teratogeny (nqpř. Menezes - 

Child's Nervous System, 2008). Zdá se, ţe revize výběru znaků s ohledem na etiologii poruch 

osifikace či nevyvinutí můţe odhalit zevní vlivy. Velmi pozitivně hodnotím zaţazení testu 

spolehlivosti hodnocení znaků. Validita způsobu hodnocení přispívá k objektivnímu 

posouzení jejich výskytu. Pouţité metody jsou základní a adekvátní. Poskytují základní 

informace o biologické variabilitě.  



Výsledková část (7.kapitola) udává vlastně pouze tabelární přehled frekvencí u obou 

eneolitických souborů. Komentáţ je omezen na  9 řádek instrukcí, jak číst tabulky. Nicméně 

bych přivítal, v této části práce, kdyby autorka provedla jistou “očistu” dat a vyřadila takové, 

jejich moţnost hodnocení byla pouze u nízkého a zanedbatelného počtu jedinců (arbitrárně či 

po zkušenosti jiných autorů, např. n=15.). Takový způsob by připravil data pro další analýzu 

pomocí technik multivariační analýzy s cílem řešit otázky biologického charakteru nastíněné 

úvodem, popřípadě jako doplněk studia jiných autorů pomocí diskrétních znaků zubů. Co se 

odlišnosti frekvence znaků mezi soubory týče, zdá se mi, ţe se jedná o takové, které lze 

spojovat právě s aktivitou a svalovou zátěţí. Je tomu tak? Téměţ ţádné rozdíly nejsou mezi 

soubory muţů a ţen.  

Diskuze zjištěných skutečností je spíše souhrnem práce. Je vedena v rovině pohledu 

autorky a představuje vlastně jen komentář a opakování faktů sdělených jinde. Povaţovali-li 

bychom diskuzi za část DP, která se otvírá podledu jiných autorů, konfrontuje výsledky a 

snaţí se dospět k obecnějším závěrům, pak nenalézáme téměř nic. Důkazem toho je absolutní 

absence referencí jiných autorů v kapitole diskuze. Ponechám-li stranou nepřesnosti, tabulky 

v “Diskuzi” nenesou ani název... 

Přejdu li k Závěru. Je v něm řečeno, co bylo provedeno, ale není uvedeno, co bylo 

nalezeno. Tomu odpovídají obraty jako “byly zjištovány”, “byla ověřena”,  “byla testována”, 

“soubory byly porovnávány”. Závěrům dominují příliš obecná tvrzení “na základě četnosti 

výskytu některých ....znaků (bylo by dobré vědět kterých) ...srovnávané soubory vykazovaly 

vyšší mírů divergence uvnitř vlastního souboru neţ byla zjištěna mezi soubory obou kultur 

navzájem.” (bylo by dobré vědět jak odlišnou). K biologické interpretaci zjištěných závěrů se 

DP nevyjádřila. V bibliografii chybí otevřenost k novým zahraničním publikacím a přílohy 

jsou omračujícím souborerm čísel. 

Závěrem musím dodat, ţe nepatřím ke kritikům, kteří příliš chválí. Dobré a 

chvályhodné věci se mlčky předpokládají u práce, která byla připravována řadu měsíců. I přes 

kritické poznámky opakuji, ţe práce je přinosem, jiţ přinejmenším svým vkladem energie pro 

shromáţdění velkého počtu cenných informací, které budou vyuţity v syntézách. Proto 

povaţuji DP Barbory Miklasové za schopnou obhajoby. Co se hodnocení týče, navrhoval 

bych známku DOBŘE, s přihlédnutím k jiným aspektům pak eventuelně VELMI DOBŘE a 

jiné hodnocení bych bral z pedagogického hlediska za kontraproduktivní. 

 

 

Vypracoval, dne 25. května 2010                                      Jaroslav Brůţek   


