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Předložená diplomová práce je v rozsahu 85 stran, z toho obsahuje 5 stran literatury, 

21 obrázků, 10 grafů a tabulek (tabulky nejsou číslované). Diplomová práce je členěna do 

základních kapitol odpovídající struktuře vědeckého textu. 

 

Formální hodnocení práce: 

Práce trpí podstatnými formálními nedostatky: 

- formální nedostatky typografie a grafiky textu. Diplomantka má při přípravě textu 

diplomové práce dvě možnosti: (a) buď zvolí manuskriptový formát se samostatným 

textem, literaturou, samostatně prezentovanými tabulkami, grafy a obrázky nebo (b) 

bude text zalamovat do finální knižní podoby. Oba formáty je nutné provést důsledně. 

Pokud si zvolí variantu (b), tedy pokus o finální knižní grafickou podobu, pak je nutné 

splnit všechny požadavky takového textu (a neskrývám, že je takový formát mnohem 

obtížnější, že vyžaduje mnohé znalosti a také je časově náročnější, přitom ale tato 

dovednost není primární dovedností vědce, ale spíše editora, grafika a typografa. 

V odborných periodicích tuto finalizační stránku publikace také neprovádí vědec, ale 

technický editor a grafik). Diplomová práce z tohoto pohledu chybně zalamuje tabulky 

a grafy (viz poznámky níže), plýtvá prostorem, nenechává tabulku, grafy a obrázky 

obtékat text, nedodržuje typografické pravidla pro nadpisy a řazení kapitol, nevhodně 

zalamuje odstavce a to zvláště ve spojitosti s obrazovou dokumentací, apod. Proto 

doporučuji v přepracované verzi použít jednodušší manuskriptový formát, který kromě 

snadnější přípravy má ještě jednu výhodu – dokáže rychle „upozornit“ na formální a 

z toho i vyplývající obsahové nedostatky (už například tím, že všechny tabulku jsou 

pohromadě a samostatně a je nutné je opatřit hlavičkou nebo i tím, že se ukáže 

okamžitě nesrozumitelnost některých příloh, či proporční nedostatky v textu [v délce 

kapitol, nadbytečnosti kapitol, apod.]).  



- nedostatečná citovanost použitých zdrojů. Kapitola o identifikaci zubů, které čítá 22 

stran je v textové části téměř bez jediné citace. Psala diplomantka kapitolu sama se 

znalostí o izolovaných zubech a prováděla vlastní morfologická šetření? Pokud ne, 

požádám diplomantku, aby během obhajob sdělila, z jakého zdroje zpracovala 

kapitolu o identifikaci zubů a donesla k obhajobě zdrojový text (tj. pravděpodobně 

Baker et al. 2005, který se jako jediný sporadicky v textu objevuje).  

- nekonzistentně formátovaná literatura s bibliografickými chybami. Literatura má 

nejasné značení volume/ issue/ stránek, nekonzistentní zápis názvů periodik [zkratky 

versus celé označení periodika], neodsazené řádky chybí tečky, mění se pomlčky a 

spojovníky]. 

- nesrozumitelný formát tabulek. Nerozumím, proč tabulky neodpovídají zvyklostem, 

kdy každá z tabulek sestává z označení tabulky, čísla tabulky, názvu tabulky (tedy 

popisu toho, jaké data a informace tabulka shrnuje), popřípadě i legendy a popisu 

zkratek? Tabulky kromě absence záhlaví mají i nevhodný formát zápisu dat, obsahují 

chyby až na hranici srozumitelnosti. 

- nesrozumitelné formáty grafů. Standardně se označení grafu a číslo grafu se uvádí 

před názvem grafu a tyto informace se uvádí pod grafem. Formát grafů má dále řadu 

nedostatků znehodnocujících obsahové sdělení. Uvedu klíčové: např. nerozumím, proč 

mají grafy černý podklad? Proč jsou hodnoty u sloupců často nečitelné (např. graf č. 

7/str. 69 – jaké hodnoty odpovídají sloupcům pro kategorii 4 let?). Proč místo snahy o 

3D modelaci grafů nejsou převedeny grafy do standardního publikačního formátu 

s tím, že jsou odstraněny všechny formální chyby a vypíchnut obsah relevantní pro 

další diskuzi (např. se raději zamyslet nad některými termíny – v legendě se používá 

termín „unisex“ s konotací jinou než, ke které se diplomantka referuje, apod.)? 

- chybí popisy obrázků. Například u obrázků ilustrujících morfologii zubů (o vhodnosti 

zařadit je do DP viz níže) chybí morfologická a prostorová informace (např. popis 

hrbolků, rozpis směrů, atd.). Obrázky nelze jednoduše překopírovat z jiné učebnice, 

neboť v každém textu je jiný kontext zařazení obrázku, který vyplývá z jiného cíle 

použité ilustrace. 

 

Všechny jmenované formální nedostatky jsou závažnou chybou vědeckého textu a bude 

nutné je přepracovat. V rámci diskuze by diplomantka měla sdělit, na základě čeho si zvolila 

takto nevhodný formát vědeckého textu, odkud čerpala formát bibliografie (tj. jakou normu či 



citační úzus použila a proč). Zarážející je skutečnost, že tyto nedostatky by byly neobhajitelné 

i na úrovni bakalářské práce. 

 
Obsahové hodnocení práce: 

 Práce obsahuje řadu závažných obsahových nedostatků. Je obtížné je všechny in 

extenso vyjmenovat a to zvláště, že by bylo nutné nejdříve odstranit formální nedostatky (část 

obsahových chyb by se při opravě musela řešit zároveň) a pak se pustit do pečlivé korektury 

obsahu. Uvedu proto jen ty nejzávažnější, tedy spíš ty na úrovní celého textu a kapitol: 

- nevhodný obsah pro úvodní teoretické kapitoly práce. Diplomantka si mohla v úvodu 

vybrat řadu témat, tak aby rozšířila a zkvalitnila porozumění výsledků, popřípadě 

rozvinula diskuzi. Pro mě nevhodně se věnuje na cca 22 stranách (tj. cca 25% 

celkového obsahu!) problému identifikace izolovaných zubů. Jedná se samozřejmě o 

kapitolu v bioarcheologii a osteologii podstatnou, vzhledem k častým nálezům 

izolovaných zubů a přitom i špatné morfologické identifikovatelnosti některých 

zubních markerů. Může ale diplomatka sdělit, proč je zařazena tato kapitola v práci, 

která pracuje s panoramatickým RTG snímkem? Setkala se během diplomové práce 

s izolovanými zuby? Kde má uvedeny výsledky, které zaznamenala na izolovaných 

zubech? Může nám sdělit, jakým jiným způsobem přispívá celá kapitola o identifikaci 

zubů k pochopení výsledků, kde na tuto kapitolu navazuje v diskuzi či zda má nějakou 

relevanci k závěrům? 

- cíl práce je pouze popisný. Diplomantka nenabízí reflexi zvoleného cíle práce a v této 

podobě považuji cíl za nutný k přepracování. V cíly práce by měla diplomantka 

nabídnout, co očekává od porovnání metody klasifikace Moorrees et al. (1963) 

s vybranými alternativními metodami. Která z metod by měla být v bioarcheologii 

spolehlivější a proč? Která z metod by měla být přesnější a proč? Jaký aspekt bude 

hrát variabilita vlivem populačních rozdílů (a jak tato variabilita bude ovlivňovat 

bioarcheologický výzkum)? Jaké vlivy předpokládáte vzhledem k pohlavnímu 

dimorfismu a proč [mimochodem termín unisex je vhodný spíše pro kategorii prodeje 

oblečení ...]? Proč by se měly různě vyvíjet zuby u chlapců a dívek? Tato suma 

představuje základní modelový půdorys, který je nutný pro kvalitně zvolený cíl práce 

(už jen kvůli tomu, že donutí připravit propracovanější úvod práce a teoretickou část, 

kde se zjistí, že identifikace zubů k teoretické přípravě na zodpovězení zvolených 

otázek ničím nepřispívá a je proto i zbytečná). 



- absence metody hodnocení přesnosti a spolehlivosti. Vzhledem k tomu, že má práce 

v názvu termíny přesnost a spolehlivost, očekával jsem, že práce rozpracuje i vlastní 

hodnocení obou charakteristik nutných pro srovnání více metod. Z kapitoly metody 

jsem nepochopil jakou metodou (statistickou, matematickou apod.) hodnotila 

diplomantka přesnost a spolehlivost. V tomto aspektu je další srovnávání dosažených 

výsledků zbytečné neboť buď (a) není jasné jaká metoda je použita a práce proto 

nesplňuje základní předpoklad vědeckého textu, kterým je opakovatelnost (nevím 

podle jakého metodického klíče mám přepočítat výsledky diplomanta a vyjádřit se 

k jejich relevantnosti?) nebo (b) nebyla použita žádná metoda a pak se dostáváme do 

oblasti čistě subjektivního hodnocení „hodně“ a „málo“, což se ukázalo už tolikrát 

jako selhávající, že nemá smysl se tím dále zabývat.  

 

Závěr hodnocení práce: 

Práce sumuje podstatné formální a obsahové nedostatky. Řada nedostatků je navíc na úrovni, 

u které by nebyly splněny parametry bakalářské práce. Předloženou diplomovou práci proto 

klasifikuji jako nedostatečnou.  
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