
Posudek školitele diplomové práce Bc. Štěpána Píchy  
Revize pleistocénních zástupců čeledi nosorožcovitých (Rhinocerotidae, Mammalia) v ČR  
 

Předkládaná diplomová práce (DP) obsahuje 41 stránek textu, 9 textových obrázků, 
5 tabulek, 2 grafy a přílohy 18 obrazových tabulí, 17 tabulek osteometrických měření 
a seznam (katalog) zpracovávaného materiálu. Práce sama je přehledně členěna do kapitol, 
i když v obsahu je opomenuto  číslování stránek na ně odkazující. Práce má na první pohled 
relativně nízký počet stran, ale tento stav je podřízen co největší přehlednosti, kdy některá 
data, která jsou běžně součástí výsledků vlastní práce jsou zde soustředěna v přílohách 
a v textu je pak zmíněna jejich interpretace. Původně měla práce postihnout celou ČR, 
nakonec vzhledem k množství materiálu byla omezena pouze na Čechy. Protože autor se chce 
i v dalším studiu věnovat této problematice ze středoevropského hlediska, bylo ponecháno 
zpracování moravských a slezských nálezů až do tohoto rozšířeného studia. 
 

Vzhledem ke změněnému tématu po bakalářské práci se autor  zhostil problematiky 
pleistocénních nosorožců na území ČR velmi úspěšně. Již od počátku projevoval vysoké úsilí 
o proniknutí do dané problematiky a intenzivně se snažil získat co nejvíce dostupných dat 
a matriálu. Zde bych vyzdvihl velkou časovou náročnost a komplikovanost získávání 
informací o nálezech v regionálních muzeích (ne/komunikativnost zaměstnanců těchto muzeí, 
neúplné nebo neexistující záznamy atd.). Díky tomu se samozřejmě nepodařilo postihnout 
úplné nálezové  spektrum pleistocénních nosorožců, ale přesto je jedno z nejúplnějších, 
zvláště vzhledem k množství materiálu. Autor  výrazně pokročil v determinaci  jednotlivých 
částí skeletu nosorožců a výrazně i zvýšil svoji teoretické znalosti o této skupině. 
Ke konzultacím docházel pravidelně a pokud se setkal s nějakými problémy, přicházel včas. 
V drtivé většině případů pak akceptoval moje rady a doporučení a v ostatních případech si 
rozdílnost názorů  dokázal obhájit. Práci samotnou předložil včas a příslušné korekce 
vyhotovoval v nejbližších termínech. Při vypracování DP postupoval řešitel metodicky 
a systematicky jak při práci s literaturou, tak hlavně při zpracování nesourodého (často velmi 
poškozeného) materiálu. Jeho přístup byl nadstandardně iniciativní. Už z titulu práce není 
jeho přístup extrémně invenční, ale spíše konzervativní, což je v tomto případě spíše 
pochvala. Pracovní nasazení bylo vysoké a po většinu doby pracoval pečlivě, i když 
v závěrečné editaci práce se dopustil některých drobných chyb. Během studia sice 
neabsolvoval stáž, ale několikrát se podílel na záchranném terénním výzkumu organizovaném 
Národním muzeem. V současné době připravuje pro publikování zajímavou problematiku 
poúrazových změn na lebkách nosorožců, která byla okrajově zmíněna i v předložené práci.  
 

Myslím, že se autorovi podařilo vcelku dobře zorientovat v dané problematice a osvojit 
si práci jak s informačními zdroji, tak i při zpracování materiálu deponovaného v muzeích, tak 
při nálezech přímo v terénu. Obsahově je práce nadprůměrná, pouze podle mého názoru došlo 
k některým zbytečným formálním pokleskům, které práci trochu znehodnocují. Navíc bych 
autorovi  doporučil zvýšit opatrnost při používání interpunkce. Přes některé nedostatky se 
jedná o hodnotnou práci s mimořádně praktickým dopadem, zvláště pro zpracovávání 
pleistocénní megafauny. Celkově ji hodnotím jako výbornou. 
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