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Cílem práce Markéty Šídové bylo ověřit , zda-li u obyvatel, kteří žili na našem území 

v období od eneolitu po 20. století, tj. v průběhu posledních zhruba pěti tisíc let, lze najít 

nějaké trendy ve změně vnějších rozměrů kosti stehenní a holenní. Se snahou popsat tvar a 

velikost těla dlouhých kostí končetin se setkáváme již v minulém století (např. Buton, Rice, 

1931)  Nejstarším, nejjednodušším způsobem je hodnocení tvaru a velikosti diafýzy pomocí 

vnějších průměrových rozměrů, přesněji  indexů  založených na těchto rozměrech (např. 

Martin, Saller, 1957).  V současnosti, kdy je možné hodnocení vnitřní struktury kostí a jejich 

biomechanických ukazatelů pomocí počítačové tomografie, se tento způsob možná jeví jako 

“zastaralý”. Využití vnějších rozměrů má ale jednu zásadní výhodu, není finančně nákladné a 

časově náročné jako CT vyšetření a není podmíněno kompletní zachovalostí studovaných 

kostí. Umožňuje tedy zahrnutí většího počtu jedinců do hodnocení, což není s ohledem na 

zastoupení některých archeologických kultur v antropologických sbírkách muzeí nepodstatné. 

Na druhou stranu, musíme brát v úvahu, že využití vnějších rozměrů nepřináší tak přesné 

výsledky jako biomechanická hodnocení založená na počítačové tomografii. Hodnocení 

založená na vnějších rozměrech lze ale brát jako doplněk biomechanických studií. 

Výběr tohoto tématu byl podmíněn i skutečností, že dosud neexistuje práce, která by 

systematicky hodnotila vnější rozměry dlouhých kostí dolní končetiny u populací, které 

našem území sídlily od pozdní fáze mladší doby kamenné po 20. století. Ve starších studiích 

sice nalezneme délkové rozměry dlouhých kostí končetin v souvislosti s výškou postavy a 

výpočet některých indexů, ale hodnocení měla zpravidla pouze kazuistický charakter.

Dílčími cíly diplomové práce bylo posouzení míru pohlavního dimorfismu v  

jednotlivých obdobích, a to jak ve tvaru diafýzy dlouhých kostí dolní končetiny, tak i  indexů 

oploštění femuru a tibie, dále ověření stranové asymetrie studovaných proměnných a ověření 



nezávislosti mezi délkou dlouhých kostí dolní končetiny a oploštěním horní třetiny těla kosti 

stehenní a kosti holenní.

Výzkum byl založen pouze na osteologické sbírce antropologického oddělení 

Národního muzea.  Markéta Šídová měla k dospozici kosterní pozůstatky téměř 800 jedinců, 

což v kontextu možností, je velký soubor. Zastoupení jedinců ze starších pravěkých kultur je 

přirozeně nižší. 

Diplomová práce obsahuje sto čtyřicet tři stran, které jsou rozděleny do dvanácti  

kapitol. Kapitoly 9 – 12 jsou seznamy a) literatury, b) tabulek, c) obrázků a d) příloh. Vlastní 

text práce tedy představuje sto dvacet sedm stran. Přílohy, kde jsou zařazeny dílčí, rozsáhlejší 

tabulky a grafy, jsou v pdf formátu na přiloženém CD. Posloupnost kapitol a podkapitol je 

klasická, logická. Text je srozumitelný, přehledný, formulace myšlenek je zpravidla dobrá. 

Grafická úprava práce je velmi dobrá. Tabulky a grafy považuji za přehledné, jejich zařazení 

za smysluplné. Za velmi hezky napsané považuji teoretické kapitoly uvádějící do studované 

problematiky,  tj. kapitolu 2 a 3. Méně zdařilá je kapitola diskuse, kde se Markéta snažila 

interpretovat své výsledky. Zde je nutné ovšem vzít v úvahu, že studentka s ohledem na 

dosavadní analogické studie neměla snadnou situaci, interpretace závěrů práce nebyla 

rozhodně jednoduchá. Navíc, sepsání dobré diskuse zpravidla podmíňují i vyjadřovací 

schopnosti autora. Bohužel, způsob vyjadřování, formulace myšlenek Markéty není často 

ideální. 

Předpokladem úspěšné realizace diplomové práce bylo nastudování  příslušné  

problematiky týkající se tvaru, velikosti a proporcí dlouhých kostí dolních končetin a 

samozřejmě i zvládnutí odečítání sledovaných rozměrů u dlouhých kostí. Studentka se musela 

seznámit i s vybranými statistickými testy, které byly využity k vyhodnocení získaných dat.  

Vezmeme-li v úvahu zastoupení teoretické a vlastní práce, tak vlastní závěry, výsledky v práci 

jednoznačně převažují - představují více jak polovinu jejího obsahu. Studentka se seznámila s 

téměř sto padesáti studiemi, které se ve větší či menší dotýkají příslušného tématu. Drobné 

chyby v citování prací přirozeně najdeme, ale toho se nevyvaruje téměř žádná diplomová 

práce. 

ZÁVĚR:

Předkládaná diplomová práce splnila z větší části cíle, které si stanovila. Z obsahu 

práce je patrné, že se Markéta Šídová dané problematice opravdu intenzivně věnovala. 

Teoretická část, již zmíněná druhá a třetí kapitola, dokazuje, že se v dané problematice

zorientovala. Rozsáhlá výsledková část (včetně příloh) zase ukazuje pečlivost a precíznost 



Markéty Šídové v testování možných vztahů biologických ukazatelů. Slabší částí je její 

diskuse, získaná data nejsou plně interpretována. Hlavním přínosem práce je rozsáhlá, 

nesmírně cenná databáze vnějších rozměrů femuru a tibie středoevropských populací od 

pozdní fáze mladší doby kamenné po novověk. Tento soubor představuje dobrý základ pro 

budoucí studium morfologické variability kostí dolních končetin. Význam výsledků se může 

zvýšit, pokud u stejných jedinců budou vyhodnoceny i biomechanické ukazatele studovaných 

kostí. Práce splňuje nároky kladené na diplomové práce studentů specializace antropologie a 

doporučuji její přijetí. Navrhuji klasifikaci stupněm velmi dobře.
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