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Aktuálnosť a náročnosť zvolenej témy: Predložená dizertačná práca predstavuje 

obsiahlu analýzu symetrie ľudského tela študovanú na úrovni skeletu, ale venuje sa aj 

symetrii tváre v súvislosti s pohlavným dimorfizmom. Veľkosť analyzovaných súborov je 

pre potreby takejto štúdie dostatočný. Aktuálnosť témy dokladá aj prehľad literatúry, 

v ktorom prevažujú práce z posledných desiatich rokov. Spracovanú tému považujem za 

aktuálnu a zaujímavú nielen pre odbornú, ale aj laickú verejnosť.  

 

Osnova, logika skladby celého textu: Práca je písaná formou komentovaného súboru 

prác a tomu zodpovedá aj jej členenie. Nestretneme sa tu s klasickou kapitolou 

„Problematika“, ale samotná teória je vsunutá pred komentárom ku každému priloženému 

článku. Analýzu každej podkapitoly uzatvára krátke zhrnutie. V kapitole 1.2 Sledované 

populace sa dozvieme všeličo o skúmaných populáciách, akurát tam chýba informácia 

o počte a štruktúre skúmanej populácie, ktoré sú uvedené až v komentároch ku 

jednotlivým článkom. Podobne až v komentároch sú spomenuté aj použité metódy. Záver 

práce je písaný koncízne a zrozumiteľne. 

 

Formálna a jazyková stránka spracovania predloženej práce: V texte sa vyskytujú 

drobné preklepy, ktoré však neznižujú odbornú stránku textu.  

 

Použitá literatúra: Rozsah použitej literatúry plne zodpovedá dizertačnej práci a autorka 

prejavila solídny prehľad v študovanej problematike. 

 

Pripomienky a odporúčania: Aj keď už články, ktoré tvoria základ práce, už prešli 

recenziou a poväčšine sú už publikované, mám k práci niekoľko pripomienok 

a odporúčaní.   



 Všeobecne sa v práci vyskytuje množstvo kalkov, čo je asi spôsobené 

pretlmočením už publikovaných článkov v angličtine do češtiny. 

 Formálne sa v texte vyskytuje nejednotne citovaná literatúra (napr. „a“; and“). 

 Na strane 34 – myslím, že by bolo vhodné pri práci Velemínská et al. (2012) pri 

opise súboru uviesť okrem priemerného veku i vekové rozpätie. 

 

Otázky: 

 V práci uvádzate, že ženy z nižších socioekonomických skupín majú lepšiu 

schopnosť tlmiť negatívne environmentálne vplyvy fluktuačnej asymetrie. Avšak 

pri analýze populácie z Mikulčic sa táto „hypotéza“ nepotvrdila. Myslíte, že sa 

tento fenomén dá vysvetliť len patrilokalitou? 

 Ako by ste odporučili zapracovať Vami zistené poznatky o pohlavnom dimorfizme 

získané geometrickou morfometriou lebiek Pachnerovej kolekcie do osteologickej 

praxe? Napr. 100% správnosť určenia pohlavia na základe morfometrie hornej 

tváre? 

 V práci uvádzate vo všeobecnosti preferenciu ľavej ruky v 15 % populácie, 

nestretli ste sa s prácami, ktoré by udávali percento „ľavorukosti“ u českej 

populácie? 

 

Záver: Spomenuté pripomienky neznižujú vedeckú hodnotu predloženej práce, ktorá 

svojim obsahom a úrovňou spracovania dokazuje dobrú orientáciu v danej problematike 

a schopnosť spracované dáta správne analyzovať a interpretovať. Záverom by som chcel 

odporučiť prijať predloženú prácu ako dizertačnú a po úspešnej obhajobe udeliť Mgr. 

Lucii Bigoni titul: Philosophiae doctor (PhD) 
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