
Posudek openenta diplomové práce Markéty Šídové :
« Tvar, velikost a proporce dlouhých kostí dolních končetin u lidských 
populací od pozdní doby kamenné po novověk”.

Hodnocená práce má 143 rukopisných stran a přiložené CD. Veden ustáleným zvykem, 
posuzuji pouze informace v tištěné podobě.

Jak již název říká, zabývá se morfologickými změnami dlouhých kostí dolní končetiny v 

relativně dlouhém období od eneolitu po novověk. Nutno již na počátku konstatovat, že zcela 

nedávno publikované Syntézy českého pravěku vybízejí k studiím takového druhu, které v 

oblasti poznání populací minulosti z našeho území (oproti jiným zemím) zcela chybějí. Je to 

dáno jednak malým počtem antropologů vzhledem k počtu archeologů provádějících výkopy 

pohřebišt, častými změnami paradigmatů (typologie, etnické klasifikace atd...), ale i 

skutečností, že psaní závěrečných zpráv a hodnocení zajímavých případů zřejmě nedovolily

minulým generacím antropologů provést žádoucí a snad i žádané zobecnění o 

osteobiografických “vlastnostech lidu, žijícího na území Čech”, kdybych parafrázoval cíle 

antropologie formulované jejím zakladatelem prof. Matiegkou.

Vrátím se k diplomové práci. Je velmi dobře strukturovaná a ponechává klasickou výstavbu v 

sekvenci : úvod, materiál, výsledky, diskuze a závěr. Vyjádřil-li bych se kriticky, název práce 

by bylo třeba vymezit na území, které bylo studováno (stávající název umožňuje výklad 

libovolný, třeba populací údolí Nilu či Východní Sibiře...).

Mezi kladné stránky DP patří již logicky uspořádaný abstrakt, seznamující čtenáře se 

strukturou a výsledky práce.  Cílem práce je ověřit trendy proměn rouměrů femuru a tibie lidí 

v širokém kontextu časového intervalu téměř 5000 let. Cíl je poměrně velmi ambiciozní a 

domnívám se, že pro práci téměř průkopnickou, mohu hodnotit, že byl naplněn a také 

splněn..Pouze bych polemizoval s autorkou, když snižuje význam svého hodnocení zevní 

morfologie slovem “zastaralý”. Chtěl bych podotknout, že věda zná jen otázky a nástroje k 

jejich odpovězení nelze hodnotit jako moderní a nemoderní, nýbrž adekvátní a neadekvátní. 

Sledovaní zevní morfologie pak považuji jako studii pilotní a pro takovou jsou zvolené 

nástroje přiměřené.

Nejkvalitnější částí DP jsou teoretické kapitoly 2 a 3. V nich se Markéta Šídová seznámila se 

všemi faktory, která je nutno v brát v potaz k popsání a vysvětlení jednotlivých očekávaných 

trendů.  Pouze postrádám informace a nevím, zda jsou známé, jaká intenzita zátěže je nutná 

a jak dlouhé působení potřebné, aby se stopa “zapsala” do morfologie kosti? Zde bych 

rovněř upravil  českou terminologii (str. 13) a nehovořil o “výživové strategii”, ale o 

“potravní strategii”. Stejně tak bych neuvažoval v době kamenné o “cestování”, ale o 



“přemisťování” nebo “mobilitě”. Na str. 19 bych nebyl pro anglicizmus “handedness”,ale užil 

bych slovního spojení “stranové preference ruky”, kterí je byť delší, ale o to srozumitelnější. 

Na téže straně pak bych rád znal, jak Čuk se spolupracovníky zjistili v archeologickém 

souboru pravorukost a levorukost koster.....Na str. 27 je psáno “ o studii “v diafýzovém cross-

sekčním tvaru”,  což je lingvistický guláš. Není lepší psát “v tvaru průřezu diafýzy” a vědět oč 

jde? Plně souhlasím se závěrem teoretické kapitoly, že zevní rozměry jsou orientační 

analýzou, podle níž lze formulovat hypotézy a jejich ověření pak založit na studiu vnitřních 

rozměrů pomocí CT. Podotýkám, že nelze vždy lovit jeleny pomocí těžké artilerie, byť 

střílením do lesa by byl nějaký uloven...........

V kapitole Materiál bych upozornil, že se nejednalo o jedince “známého pohlaví”, ale pohlaví 

určeného předchozími studiemi, byt tedy “pohlaví známého autorce DP”. Klinický soubor 

bych raději nazýval anatomickým...jinak bychom museli vytvořit pro pitevny název  “ Klinika 

studené chirurgie” Obecně konstatuji, že DP mlčky předpokládá více méně populační 

kontinuum na území Čech od eneolitu do novověku. Nicméně stálo by za diskuzi se na výběr 

materiálu podívat zorným pohlem názorů o původu jednotlivých kultur. Je evidentní, že stav 

konzervace je limitujícím faktorem, ale zohlednění hypotéz o původu kultur by mohl vést k 

etapě jejich slučování do větších celků, kde by tendence, které chce práce popsat, mohly lépe 

vyniknout. Také by bylo dobré znát, jaký je současný názor antropologů v evropském 

kontextu o původu, vývoji jednotlivých kultur z hlediska jejich nositelů. Práce tohoto druhu 

nejsou v DP od počátku až do konce viditelné....Není jich mnoho, ale daly by se nalézt...

K Metodologii a jejímu přístupu nemám žádné poznámky. Jak se konečně i ukázalo, hodnota 

F5 délka diafýzy nemá velký význam z důvodů subjektivity jejího měření u plně 

osifikovaných kostí. Výběr indexů a statistické hodnocení odpovídá cílům a požadavkům 

diplomových prací.

Co se kapitoly VÝSLEDKY týče, je kladem práce, že se zabývala intra- a inter- observační 

chybou měření jednotlivých rozměrů. Z hlediska prezentace výsledků a trendů, subjektivně 

dodávám, že četba není jednoduchá a trochu jsem se v přemíře čísel ztrácel.  Tabulky 14 až 18 

jako příklad  ukazují rozdíly mezi soubory v netradičním způsobu prezentace (výběr tří dvojic 

stat. průkazných rozdílů). Čtenář neví proč 3 je směrodatný počet prezentovaných rozdílů.... 

Preferoval bych graf, kde bych viděl trend a významnost bych rád viděl společně s hodnotou 

testovacíhoho kriteria a velikostí jednotlivých souborů.....Jisté výhrady dané mojí specializací 

mám k pojmům v “Hodnocení pohlavního dimorfizmu”. Konstatování existence pohlavních 

rozdílů mezi souborem mužů a žen v jedné populaci i v druhé populaci ještě nestuduji 

pohlavní dimorfizmus. Ten vyplyne, když srovnávám pohlavní rozdíly mezi  dvěmi 



populacemi a k tomu jsou specifické testy. V úrovni DP bych očekával v primární rovině 

předpokládat existenci pohlavních rozdílů všech rozměrů a kontrolovat, zda tomu tak je či 

nikoliv. Pokud tomu tak není, pohlédl bych na velikost souborů..Vzhledem k syntéze, je jasné 

(např. obr 1 str. 66, ale i jiné), že  PVM má redukovanou variabiliru danou úsečkou rozptylu

(kostel) oproti např. laténu....

Má-li DP za cíl popisovat alespoň náznak trendů, zdá se mi, že pro samé testování, uniká

autorce  jejich hledání a popis (6.8.9., str. 82 – 84).  Např. na Obr 3 a 4 vidím, že platymerie 

vykazuje i přes oscilace jistý klesající trend s vyjímkou poslední skupiny novověk, ale v textu 

se konstatuje pouhá změna proporcí zastoupení jednotlivých tříd rozdělení indexu v 

jednotlivých kulturách. U tibie pak platyknemie klesá k unětické kultuře a posléze je pokles 

neznatelný, s vyjímkou novověku. Jako celek je popsání výsledků příliš analytické, bez 

synoptických shrnutí, což činí sledování značně obtížným. Velkým přínosem je ale samotná 

produkce dat, bez ohledu na to, zda data samotná byla zcela vyčerpávajícím způsobem 

využita.

V kapitole DISKUZE pak je na více než 20 stranách textu spíše opakované srovnání mezi 

jednotlivými soubory. Stále je konstatována přítomnost či absence rozdílů rozměrů. Čtenář by 

však očekával, že rozdíly či jejich nepřítomnost budou vysvětleny? Buď rozdíly v subsistenci 

a adaptačních mechanizmech a jejich působením či jinak (migrace, genetický drift, klimatické 

změny atd.). Na straně 105 je uvedeno, že se práce “bohužel zaměří jen na srovnání 

středověku a novověku”, ale na str. 106 se říká, že “nelze diskutovat trendy eneolitu, unětické 

kultury i laténu”. Je rozporné pak číst, že nelze vysledovat trendy rozměrů femuru, protože se 

neprokázalo mnoho rozdílů mezi rozměry femuru a o pár řadků dále čteme, že trendy rozměru 

tibie nelze sledovat, přestože byly nalezeny statisticky významné rozdíly u téměř veškerých 

rozměrů.?

Celkově je diskuze vedena na můj vkus chaoticky. Konstatování, že srovnání se zahraničními 

výzkumy se uvádí “pro zajímavost” v diplomové práci neobstojí. Co je to zajímavost?  V 

diskuzi je opětovně konstatována přítomnost pohlavního dimorfizmu, ačkoliv by práce chtěla 

sledovat rozdíly v stupni pohlavního dimorfizmu, jehož proměny odhadují adaptabilitu 

populace. Celkově mi diskuze připadá, jako žonglování s čísly a výsledky testů, ale 

neprodukuje přliš mnoho poznatků, které by jiné studie mohly převzít a citovat.

ZÁVĚR Uvádět v závěru DP uložení materiálu mi připadá zbytečné, rovněž jako není 

závěrem práce, že studie se opírá o 520 jedinců......  Jediným závěrem je, že autorka 

shromáždila cennou databázi rozměrů femuru a tibie a že data jsou spolehlivá. Konstatuje 



řadu dílčích poznatků (asymetrie, pohlavní rozdály atd.), které ale nevysvětluje. Rovněž 

nepotvrdila vztah či podmíněnost indexů oploštění femuru a tibie celkovou délkou kosti.

V SEZNAMU LITERATURY je 149 ctací a upozorním jen na 3 evidentní chyby. První 

chybou je učebnice Knussmann et al (1988), kde tento autor není sám editorem učebnice, jak 

uvádí autorka. Druhou chybou je citace Manouvriera, kde se zmýlila autorka o jedno století a 

je to asi překlep...Poslední chybou je  citování „Archeologie pravěkých Čech (2008)”, kde 

konstatuji jistý zmatek v prezentaci citace, která se vzhledem k vícero svazkům opakuje.

Navíc autorce uniklo, že v prvním dílu je souhrn antropologie holocenních populací, který

autorce unikl a není v seznamu zdrojů...

ZÁVĚR:

Diplomová práce Markéty ŠÍDOVÉ i přes uvedené nedostatky splňuje nároky na 

diplomovou práci. Autorka ukázala, že je schopna se orientovat v komplexní 

problematice české i zahraniční bibliografie, která se váže k tématu. V práci je vidět 

klesající gradient kvality, od abstraktu k závěrům.  Po úvodních teoretických 

kapitolách i metodologii, autorka prezentovala výsledky a diskuzi, ke kterým jsem měl 

celou řadu formálních i osobních poznámek i připomínek. Jejich charakter však nemá 

povahu chyb či hrubých nedostatků. U diplomové práce  nutno zdůraznit pracnost a 

náročnost třídění materiálu k získání relevantních dat. Rovněž je příkladná péče 

autorky vedená v rovině statistického ošetření dat. Poměrné slabší je již samotná 

syntéza výsledků a obsah diskuze, která teoretické poznatky téměř nevyužívá a 

soustředuje se jen na komentování případných rozdílů jednotlivých souborů.  Jsem 

přesvědčen, že produkce dat pro publikování by si zasloužila větší odstup i reorganizaci 

souborů, které představují jednotlivé kulturní okruhy. I přesto jsem s prací spokojen a 

doporučuji ji k obhajobě.

Celkově hodnotím diplomovou práci známkou VELMI DOBŘE.

Dne 19.května 2011

Jaroslav Brůžek   




