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Předkládaná diplomová práce se věnuje původu a stáří dolní čelisti, která je uložena 

v Moravském zemském muzeu v Brně a označena jako Předmostí 30 (P30). Jak studentka 

píše, práce měla tři cíle. Prvním bylo pokusit se na základě archivní dokumentace 

Moravského zemského muzea zjistit původ této dolní čelisti. Druhým cílem bylo stanovit, zda 

čelist vykazuje větší biologickou afinitu ke gravettienské nebo k recentní populaci. A 

konečně, třetím úkolem bylo posoudit, zda lze u této dolní čelisti uvažovat o datování do 

období mladého paleolitu, přesněji kultury gravettien. Cíle tedy byly stanoveny jasně a  

působí zdánlivě velmi jednoduše. Přirozeně pouze zdánlivě. Když se podíváme, co se 

dochovalo z dolní čelisti P30 a uvážíme možnosti srovnání, především pokud jde o 

mladopaleolitické nálezy, tak je jasné, že pro studenta magisterského studia muselo jít o velmi 

obtížný úkol.   

 

Struktura a formální úroveň práce 

Diplomová práce je rozdělena do dvanácti kapitol, přičemž poslední kapitolu 

představují přílohy. Posloupnost kapitol je standardní.  Jednotlivé kapitoly,  resp. podkapitoly, 

na sebe logicky navazují.  Není mi jasné proč do „Příloh“ je zařazena i anotace diplomové 

práce.  Nelíbí se mi, že nastudovaná literatura je pod označením „Zdroje“, i když 

z obsahového hlediska toto slovo samozřejmě není chybně zvoleno.  

 

 



Práce je velmi dobře sepsaná po stránce slohové a má velmi dobrou grafickou úpravu. 

Studentka formuluje své myšlenky formuluje velmi dobře, jasně. Text je bez gramatických 

chyb, tabulky a grafy jsou přehledně zpracovány, obrázky vhodně doplňují jednotlivé kapitoly 

 

Obsahová část práce – výsledky a závěry. 

Hledání v archivních dokumentech Moravského zemského muzea nebylo úspěšné. 

Jako muzejnímu pracovníkovi mi není jasné, jak u takového ojedinělého nálezu není možné 

zjistit rok jeho zařazení do chronologické evidence.  Mělo by to jít odvodit z hodnoty 

inventárního čísla.  Rok přidělení čísla, resp. alespoň časový interval, by měl být znám.  

Chápu, že není jasné, kdo nález do muzea předal, když se to nejspíše odehrálo v první 

polovině dvacátého století či dříve.   

V druhé fázi svého výzkumu se Michala Drahošová pokusila porovnat zmíněnou dolní 

čelist P30 s mladopaleolitickými a recentními dolními čelistmi a posoudit ke které skupině má 

blíže. Znaků, které mohla sledovat, ale bylo s ohledem na zachovalost P30 velmi málo. Vedle 

klasických popisných morfologických znaků se studentka zaměřila na tvarové rozdíly dolní 

čelisti studované na základě metod geometrické morfometrie, pomocí analýzy hlavních 

komponent (PCA) a na robusticitu zubů posuzovanou na základě lineárních rozměrů korunek 

zubů. 

V případě klasického morfoskopického hodnocení (viz. Kap. 8.2) mám na autorku 

dotaz, zda hodnocení jednotlivých znaků (např. trigonum mentale, linea mylohyoidea) 

provedla jednou nebo zda jejich hodnocení opakovala.  Některá tvrzení v této části nejsou 

doložená citacemi, např. „Pro gravettien je typické umístění foramen mentale spíše v úrovni 

P2/M1 jako tomu je u jedinců P3 a P26“ (viz. str. 46).   

V případě analýzy rozměrů zubů (viz. kap. 8.5), přesněji posouzení afinity P30 ke 

gravettienské a recentní populaci na základě rozměrů MD a BL, mi chybí soupis 

gravettienských jedinců jejichž hodnoty byly využity pro srovnání (viz. Obr. 24, 25, Tab 6). 

Tento soupis by mohl být součástí „Příloh“ diplomové práce. 

Závěry práce svědčí, že se Michala Drahošová v příslušné problematice dobře 

zorientovala a uvědomuje si i limity svého výzkumu. Závěry jsou věcné, realistické.  

Studentka prostudovala okolo dvou set odborných prací.  Práce citované ve vlastním textu 

jsou uvedeny v seznamu literatury.  Porovnáme-li teoretickou a výsledkovou část práce, tak 

vlastní výstupy studentky tvoří přes 40% textu. 

 

 



Celkové hodnocení 

Diplomovou práci Michaly Drahošové považuji celkově za kvalitní. Autorka vytčené 

cíle splnila. Úroveň práce podle mého názoru plně splňuje nároky kladené na diplomové 

práce studentů antropologie.  Doporučuji proto její přijetí.  Navrhuji hodnocení výborně nebo 

chvalitebně. 

 

V Praze 2. května 2015      RNDr. Petr Velemínský,  Ph.D 
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