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Zápis z obhajoby diseÉační práce Mgr. Martina Horv

obhajoba disertační práce Mgr. Martina Hory probíha|a dne 20.9,20L6 od 14 hodin ve Ve|ké antropo|ogické
pos|uchárně PřF UK, trva|a hodinu a pů| a mě|a vysokou účast z řad antropo|ogů a studentů. Zúčastni|o se jí
všech 6 č|enů komise, ško|itel a jeden z oponentů, druhý by| předem z jednání omluven. Doktorand by|
v úvodu obhajoby představen jak předsedkyní komise, tak dá|e sým ško|ite|em a poté ve dvaceti minutách
prezentova| nejdů|ežitější ýs|edky a závěry disertační práce. Disertační práce by|a pojata jako komentář
k souboru pěti původních pub|ikací v časopísech s IF pod názvem ,,Proporce do|ní končetiny a energetická
nák|adnost lokomoce |idísvrchního p|eistocénu'., kde by| doktorand h|avním autorem či spo|uautorem.
Martin Hora podobně jako v disertaci, která pod|e všech zúčastněných dosahova|a ve|mi vysoké úrovně,
prokáza| vysoké znalosti v rámci studované prob|ematiky. Představi| velmi zdaři|ou a názornou prezentaci
dané prob|ematiky, která by|a za|ožena především na obrazové dokumentaci, grafech, schématech a
mode|ech, jež byly soustředěny nejvíce na ýstupy dvou stěžejních prvoautorských pub|ikací. Prob|ematika
byla přednesena ve|mi k|idným, fundovaným a ku|tivovaným způsobem, zdŮrazněny by|y nejdů|ežitější
uýstupy všech zahrnuých částí rnýzkumu'
Ustřední téma disertace, $. s|edování evo|uce proporcionality do|ní končetiny prostřednicfuím biomechaniky,
|ze považovat za interdiscip|inární. Autor zde využíva| matematiku, fyziku, evo|uci a anatomii č|ověka a další
vědní obory. Ukáza|, že sp|ní| vytčené cí|e, které však řeši| v širším ko|ektivu Laboratoře antropo|ogie kostní
tká ně včetně význam ných mezinárod n ích spo| u prací.
Po prezentaci zazně|y oba oponentské posudky, na jejichž připomínky a dotazy Maftin Hora ve|mi připraveně
reagoval. K jedné připomínce dokonce vyvinul pro obhajobu nový mode| pod|e návrhu oponenta Doc. Kar|a
Je|ena, jehož rozdí|y oproti původně pub|ikovanému demonstroval. Také na da|ší dotazy z p|éna komise i širší
vědecké veřejnosti odpovídal s rozmys|em a správně'

V tajném h|asování komise jednomys|ně doporuči|a disertační práci pro přijetí a doporučuje udělenítitu|u PhD.
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