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Název práce:  
Původ a biologická afinita údajné gravettienské mandi buly P ředmostí 
30 ze sbírek Moravského zemského muzea.  
 
1. CÍL PRÁCE A OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  (bodové hodnocení na škále od 1do 10): 
Cílem práce je (str.24) zjištění (a) původu dolní čelisti P30 na základě  archivních 
materiálů MZM v Brně, (b) určení biologické afinity fosilie k jiným mandibulám gravettienu 
Moravy a recentní populaci, (c) ohodnocení její svrchněpaleolitického stáří a důvody 
zařazení do okruhu nálezů z Předmostí. 
 
A– Práce jako celek : 

1 – teoretický úvod (backround) a jeho kvalita    __7___ 
2 – cíl DP jasně definován a rozpracován    __8___ 
3 – vhodnost a kvalita zvolených metod     __7___ 
4 – jasnost interpretace výsledků     __8___ 
5 – kvalita diskuze, smysl pro syntézu, pertinence závěrů   __7___ 

B – Nezávislost studenta a jeho iniciativa :  

6 – kontakt se školitelem      __8___ 
7 – míra potřeb korekcí rukopisu školitelem (méně je více bodů)  __7___ 

C – Úprava a kvalita rukopisu : 

8 – kvalita dokumentace a ilustrací     __7___ 
9 – kvalita písemného projevu      __7___ 

D – Vlastní hledání informací  : 

10 – výběr pramenů a přesnost odkazů, citace « z druhé ruky »  __7___ 

     Celkový počet bodů   ____73_____ 
výborně (100 - 81), velmi dobře (80 – 71), dobře (70 – 61), nevyhovující (60 a méně) 

2. STRUČNÝ KOMENTÁŘ (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky,  
originalita myšlenek apod.): 

 



E-mail: antropo@natur.cuni.cz  http://www.natur.cuni.cz/anthropology/ 

Obtížný úkol, který se nepodařilo vyřešit v minulosti řadě profesionálních badatelů, na 
jejichž práci však DP mohla navázat, byl velmi náročným úkolem pro diplomanta. Jako 
školitel bych chtěl okomentovat a omluvit neúspěch první části DP týkající se archivního 
studia.  
 
Nebývá obvyklé v DP studentů biologické antropologie pracovat s archivními prameny, 
avšak v daném úkolu osvětlit původ mandibuly nesoucí jasně nápis Předmostí E.A. 17088 
to bylo nutností. Shodný nápis E.A. 17088 nese i jiná mandibula, prokazatelně 
gravettienská, kterou je Předmostí 26. Toto byl i jeden z důvodů spolupráce s 
Antropologickým oddělením při valorizaci sbírkotvorné činnosti, který vedl k zadání DP. 
 
Neočekávaný a nedobrovolný odchod kurátorky a konzultantky diplomové práce (Dr. 
Martiny Galetová, PhD) nedovolil dokončit hledání možných pramenů v Ústavu Anthropos 
MZM. Přesto je pro každého muzeologa překvapivé, že v instituci, která fosilní materiál z 
Předmostí vlastní, může mít 2 fragmenty mandibul zjevně náležející 2 jedincům pod 
stejným inventárním číslem a rovněž nevlastnit (nenalézt) přírůstkovou knihu. Hledání 
písemných pramenů bzlo neúspěšné i jinde. Neexistují archivní dokumenty přístupné k 
studiu práce badatelů, kteří v Předmostí aktivně vedli výkopy. S ním jsem i jako školitel 
nepočítal. 
 
Proto se celá DP orientovala na ohodnocení biologické afinity P30 jak k gravettienské 
populaci Moravy, tak recentní populaci. Závěry práce jsou podány opatrně a nevylučují 
garvettienské stáří mandibuly.  
 
3 OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOB Ě 
 
jako školitel žádné dotazy nemám 
 
4. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):  
 
velmi dob ře 
 
V Praze,        Jaroslav Brůžek 


