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Deficit dětských kosterních pozůstatků ve funerálních celcích 
Evropy

x Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Cíle práce jsou autorkou jasně definovány. Nejprve se zaměřila na shrnutí poznatků 
o zastoupení dětských kosterních pozůstatků na pohřebištích minulých populací a
poté na vysvětlení jejich deficitu pomocí faktorů biologické, kulturní i metodologické 
povahy. 

Struktura (členění) práce:

Práce je členěna do 7 kapitol, které na sebe logicky navazují.  Po popisu metod
studia dětské úmrtnosti v populacích minulosti následuje čtyřstránková pasáž 
věnovaná zastoupení dětských skeletů na pohřebištích. Vlastním těžištěm práce je 
pak výčet a zvážení vlivu faktorů, které ovlivňují jejich zachovalost.
Seznam použité literatury čítá 75 položek. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Autorka čerpala z bohaté a tématu relevantní bibliografie, bibliografický styl je 
jednotný a zdroje jsou citovány správně. Jen ojediněle v textu chybí uvedení 
autorského kolektivu za jménem hlavního autora (str. 7, Šlaus, 2004; str. 24, 
Stojanowski, 2002).

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce neobsahuje vlastní výsledky.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Jazyková i grafická úroveň práce je velmi dobrá. Text je srozumitelný a přehledný, 
doplněný dvěma grafy a jedním obrázkem. 
Při překladu z anglosaské literatury doporučuji zohledňovat vžitou českou 
terminologii  - raně středověká pohřebiště, zde předcházející kostelním, jsou 
pravděpodobně řadová nebo venkovská (nikoliv polní) (str. 26).
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Autorka v plném rozsahu splnila cíle, které si ve své práci stanovila. Prokázala 
schopnost pracovat s literaturou a v souladu se zadáním shromáždila dostupné 
údaje o problematice deficitu dětských skeletů na prehistorických i historických 
evropských nekropolích. 

Předložený text splňuje kritéria bakalářské práce a doporučuji jej k obhajobě. 

Otázky a připomínky oponenta:

V podkapitole 4.1 (věnované procentuálnímu zastoupení dětských kosterních 
pozůstatků) jsou v tabulce 1 uváděna pohřebiště středověká (v počtu 9), dále 
protohistorická (2) a jedno pravěké (datované do neolitu). 
Deficit dětských koster je však fenomén procházející kontinuálně celým pravěkem 
s určitými kvantitativními výchylkami.
Z jakého důvodu zde není pokryto období od neolitu do stěhování národů? 
(Nálezový fond, nekompletně odkryté nekropole, jiné příčiny..). 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací)

výborně   velmi dobře   dobře   nevyhověl(a)
Podpis školitele/oponenta:

Instrukce pro vyplnění:
 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací –

viz http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozději do 3.  6.  2013  na adresu 

petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro studenty), a dále 
podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu:

 Doc. RNDr.Petr Sedlak, Ph.D.
Katedra antropologie a genetiky člověka
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Viničná 7
128 44 Praha 2
Česká republika
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