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Oponentský posudek na magisterskou diplomovou práci  
Bc. Štěpána Pícha 

 
 
Téma magisterské diplomové práce je "Revize pleistocénních zástupců čeledi 

nosorožcovitých (Rhinocerotidae, Mammalia) v ČR". 

Práce má celkem 108 stran a 12 kapitol (Abstrakt, Úvod, Historie výzkumu, Metodika, Fosilní 

materiál, Systém, Stephanorhinus etruscus, Stephanorhinus kirchbergensis, Coelodonta 

antiquitatis, Diskuze, Závěr, Literatura) a 67 stran příloh. 

V diplomové práci se autor věnuje třem druhům nosorožců pocházející z území Čech. U 

každého taxonu je uvedena systematika, synonyma a diagnostika daného druhu. 

Poslední druh Coelodonta antiquitatis je ve studovaném materiálu nejhojněji zastoupen a to 

včetně celé kostry. Na lebkách tohoto druhu byl počítán rozměrový koeficient, který udává do 

kterého morfotypu lebka patří. U srstnatého nosorožce z Čech převažuje přechodná forma a 

širokolebá nad úzkou. Autor toto srovnává s jinými údaji a dospívá k závěru, že převažující 

širokolebé formy ukazují na lesostep a pravděpodobně na migrující zvířata 

Byly rovněž identifikovány dvě patologický pozměněné kosti. Jedna patologie byl zánět v 

symfýze mandibuly a druhá patologie (poškozený axis) byla patrně způsobená bojem mezi 

samci. 

V přílohách jsou uvedeny v tabulkách maxima, minima a průměr naměřených hodnot zubů a 

kostí a jedna tabulka naměřených hodnot lebek. Na stránkách 8 až 43 jsou fototabule a od 

strany 44 až 67 je tabule se studovanými vzorky. 

Má k práci několik připomínek.  

Odborné připomínky: 

Diskuze a závěr se věnuje pouze srstnatému nosorožci (Coelodonta antiquitatis) a ostatní 

druhy upozaďuje. 

Chybí mě v textu jakékoliv srovnání a diskuze s výsledky jiných autorů. Není mi jasné, proč 

diplomant neprovedl žádnou pokročilejší statistickou analýzu a má v přílohách pouze 

maxima, minima a průměr. Materiálu bylo hodně a je pro statistiku vhodný. Jediné, co kolega 
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provedl bylo délko - šířkové srovnání lebek srstnatého nosorožce a vymezení 3 morfotypů a 

srovnání s jinými mírami v Polsku a Rusku a diskuzí. Myslím, že na tolik práce, které s 

tématem diplomant měl, je málo výsledků, což je škoda.  

Další připomínka je k paleopatologii. Je škoda, že student nenechal tyto dvě kosti 

zrentgenovat, aby se daly lépe tyto patologie interpretovat. RTG snímkování je možné i v 

rámci Národního muzea za přijatelnou cenu. 

 

Formální připomínky: 

Bohužel celá práce je z hlediska formálního docela tristní. 

1. Chybí číslování kapitol, což znesnadňuje orientaci, 

2. V obsahu chybí jakékoliv stránkování, což znemožní rychle se orientovat v práci 

3. V textu chybí jakýkoliv odkaz na tabulky, tabule v přílohách. Na to, že přílohy tvoří víc jak 

polovinu práce je to s podivem. 

4. V diskuzi chybí srovnání naměřených hodnot na zubech a postkraniálu s jiným materiálem 

publikovaným u nás a v zahraničí, 

5. Bibliografické údaje jsou špatné, zvláště u starších prací, dělá to na mě dojem, že je student 

v ruce vůbec neměl. Například má uvedenou citaci Zelizko, J.V. Bericht ...., kdyby tuto práci 

měl v ruce, tak by věděl, že badatel se jmenoval Želízko Jan Vratislav a v seznamu literatury 

by jej abecedně zařadil za jménem Zeuner, neb Ž jde až po Z! 

To samé je u Zázvorky, kde chybí kompletní diakritika! To samé u badatele Woldřicha Jana 

Nepomuka. Také bez diakritiky!!!!!! Navíc i v německých nadpisech chybí diakritická 

znaménka!!!!!!! 

U citace Tiunov a Kirillova chybý část nadpisu, nadpis končí of a následuje název časopisu, 

který je navíc kapitálkami byť ostatní časopisy jsou kuzívou!!! 

Tyráček, J.R, Westaway and Bridgland je opět v originálu s diakritikou!!!!!!! 

Bohužel se nejde vyhnout dojmu, že student citace jen zkopíroval z Googlu aniž by práce měl 

v ruce. 
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V seznamu chybí diplomová práce dělaná na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK Kamily 

Včislákové (1998), která se zabývala nosorožci z Českého krasu. Pro úplnost historie bádání 

by tato práce měla být také citována. 

6. Přílohy jsou opět dělané velmi nepřehledně, tabulky nejsou nijak číslované a odkazy na 

tyto tabulky v celém textu práce chybí. Chybí mě tu také tabulky primárních naměřených dat, 

které by měli být také součástí práce a ne jen základní statistické veličiny. 

U tabulek základních statistických veličin také chybí k jakému druhu nosorožce se vůbec tyto 

údaje vztahují. 

 

Přes výše uvedené formální připomínky student splnil zadání magisterské diplomové práce a 

veškeré požadavky na tuto práci kladené a doporučuji práci k obhajobě. Navrhovaná známka 

2. 

Doporučuji tuto práci po příslušných opravách a doplnění k publikaci. 

 

 

V Brně dne 4. září 2013 

 

 

                           Miriam Nývltová Fišáková 
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