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Diplomová práce studentky  směru „ odborná biologie“,  Barbory Miklasové,  

obsahuje 107 stran. V úvahu neberu padesát stran části „Přílohy“, kde jsou zařazeny 

rozsáhlejší tabulky s dílčími daty, grafy  a obrázky související s archeologickou 

problematikou eneolitických kultur.  Součástí práce je dále CD s „pdf“ verzí diplomové práce. 

Text práce je rozdělen do deseti kapitol, jejichž  posloupnost je zvolena standardně.  Vlastní 

výsledky a závěry diplomové práce (kapitoly „Výsledky“ a „Diskuse“) představují zhruba 

polovinu obsahu práce. Celková grafická úprava práce je velmi dobrá. Text je srozumitelný, 

formulace myšlenek je jasná.   

 Primárním cílem diplomové práce bylo porovnat biologickou/morfologickou 

variabilitu nositelů kultur se šnůrovou keramikou (KŠK) a  zvoncových pohárů (KZP)  

v souvislosti s dřívějšími protikladnými názory na jejich vztahy a pokusit se některou 

z hypotéz podpořit. Nástrojem v tomto případě byly vybrané nemetrické znaky/variety 

vyskytující se na kostech postkraniální partie skeletu. To znamená, jde o značně heterogenní 

skupinu, kde řada znaků může být např. dávána do vazby s pohybovým aparátem. Studentka 

si byla vědoma, že využití jiné skupiny znaků (např. kraniálních nemetrických znaků, 

dentálních znaků) by bylo možná optimálnější. Z metodické stránky by bylo rozhodně  

jednodušší.  Volba těchto znaků byla ovšem podmíněna zadáním probíhajících diplomových 

prací. Analogický výzkum založený na kraniálních nemetrických znacích již probíhal. 

Obdobně, obě skupiny nemetrických morfologických znaků byly již sledovány u nositelů 

únětické kultury. Nabízelo se tak řešení řady otázek spojených s biologickými vztahy 

eneolitického a starobronzového osídlení území Čech. Výsledky práce Barbory Miklasové 

měly být vyhodnoceny logicky ve vazbě na tyto práce. Bohužel, dva studenti své studium 

přerušili.  V době, kdy Barbora Miklasová dokončovala svou práci neměla tak plánované 



závěry k dispozici. Tato skutečnost byla jedním z faktorů, který ovlivnil koncepci práce a 

podmínil i srovnání se středověkou/velkomoravskou populací. 

Výzkum byl založen pouze na osteologické sbírce antropologického oddělení 

Národního muzea.  Zpracovávaný soubor tvoří přesto kosterní pozůstatky 411 jedinců KŠK a 

134 jedinců KZP, což představuje, v kontextu možností, statisticky slušný vzorek. Zásadním 

problémem a limitem byla ovšem často špatná zachovalost studovaných koster. Omezením 

byl i nedostatek archeologických informací o zpracovávaných lokalitách.  Z těchto důvodů 

jsme také nechtěli definovat konkrétnější cíle práce, např. hodnocení s ohledem na 

archeologický podtext lokalit.  

Diplomová práce měla přirozeně řadu dílčích cílů, jejichž realizace byla podmínkou 

uskutečnění hlavního záměru. Jde o ověření závislosti výskytu nemetrických znaků na 

pohlavní příslušnosti z důvodu možné odlišné demografické struktury porovnávaných skupin. 

Studentka se zaměřila i na preferenci symetrického/asymetrického výskytu bilaterálních 

nemetrických znaků., která do určité míry vypovídá o vlivu genetických a negenetických 

faktorů.  

Studentka Barbora Miklasová z mého pohledu splnila cíle, na kterých jsme se dohodli. 

Práce představuje první pokus o porovnání eneolitických kultur žijících na našem území  

pomocí nemetrických morfologických znaků. Jak jsem uvedl, nedokončení analogicky 

tematicky postavených diplomových prací znamenalo pro studentku velkou nevýhodu.  Tato 

skutečnost bohužel ovlivnila, že vyhodnocení, okomentování získaných dat není takové, jaké 

se předpokládalo.  Výsledky práce ale představují základ, na který nyní může navázat řada 

dalších, blížeji tematicky specifikovaných výzkumů.   

Předpokladem realizace výzkumu bylo přirozeně zvládnutí osteologické anatomie, 

metodologie hodnocení nemetrických znaků. Zde měla studentka obtížnější situaci, jelikož 

prací věnujících se postkraniálním morfologickým nemetrickým znakům není mnoho. Z textu 

práce je patrné, že se dané problematice dlouhodobě věnovala. Zorientovala se v ní a 

uvědomuje si limity využití těchto biologických ukazatelů v rámci studia minulých populací. 

Správně si zvolila také statistické metody pro ověření jednotlivých pracovních hypotéz.  

Seznámila se s více než sedmdesáti studiemi, které se ve větší míře dotýkají příslušného 

tématu. Za hlavní přínos práce ale považuji odečtení studovaných znaků.   

Závěr: 

Řešená problematika představuje dílčí téma v rámci studia sekulárních trendů ve 

vývoji lidské kostry v posledních tisíciletích. Význam výsledků se znásobí po vyhodnocení 

dalších skupin znaků u stejných lokalit a u dalších pravěkých populací. Úroveň diplomové 



práce podle mého názoru splňuje požadované nároky pro úspěšné obhájení a doporučuji její 

přijetí.  
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