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Jméno posuzovatele:Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. 
 

Datum: 25. 5. 2017 
 

Autor: Tomáš Moravec 
 

Název práce:  Trepanace lebek u archaických národů 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cíle práce nejsou v úvodu jasně formulovány, autor uvádí, že by měla přiblížit 
problematiku trepanací. A v závěru píše, že by měla poskytnout všeobecné znalosti 
z oblasti trepanací u archaických národů. 
Předmětem rešerše je pak konkrétně historie výzkumu trepanace u archaických 
společností a otázky s tímto tématem spojené (technika provedení zákroku, typy 
nástrojů aj.). 
 

Struktura (členění) práce: 
 
V pořádku 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V textu práce je řádně citováno; v seznamu literatury jsou dvě duplicity – Vlček 
(1949) a zřejmě i Verano & Finger (2009 či 2010); také by bylo lepší uvést knihu 
Trepanation: Discovery, History, Theory jako samostatný titul, nikoliv jen „ kapitolu 
v“, jde o základní knihu k této problematice, proto by jistě pro práci byly užitečné i 
další její kapitoly.  
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Obrazová dokumentace – dobře vybraná, relevantní 
Text, jazyková úroveň – nepříliš dobrá po gramatické i stylistické stránce – chybná 
interpunkce, velká/malá písmena, časté chyby ve shodě přísudku s podmětem, 
několikrát nezáměrné použití stejných či nadbytečných slov v jedné větě či 
nedokončené části vět (tj. nedůsledná autokorektura) –  
např. v Úvodu, s. 6 „Tento nález ukázal odstartoval přehodnocení ostatních 
nálezů…“; dále překlepy. Také uváděna jména badatelů, bez toho, že by byla 
uvedena jejich národnost, profese apod. 
Některá sdělení jsou vágní či nedomyšlená. 
Např. s. 6 „nesla jasné známky trepanace vytvořené lidmi“ – může být i trepanace 
nevytvořená lidmi?  
s. 7 – místo „nejstarší trepanovaná lebka“ má být „nejstarší známá trepanovaná 
lebka“ apod. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autor v BP splnil svůj záměr a přiblížil v ní problematiku trepanací.  
Práce však neobsahuje žádnou diskusi nebo kritické zhodnocení (konfrontaci) 
předkládaných informací. V závěru je předložena pouze rekapitulace struktury BP. 
Práce zřejmě také neprošla dostatečnou autokorekturou – nejen kvůli jazykovým 
chybám, ale také dalším nesrovnalostem – např. na s. 7 se dozvídáme definici 
ústředního termínu trepanace – mluví se zde pouze o lebkách. A teprve o dvě strany 
dále bez jakékoliv návaznosti je uvedeno, že trepanace se týká i jiných částí skeletu. 
Na druhou stranu oceňuji práci se zahraniční literaturou a to, že se autorovi podařilo 
udržet téma kompaktní. 
Celkově hodnotím práci na pomezí velmi dobře až dobře – k hodnocení mě vede 
především absence diskuse či jakéhokoliv vlastního zhodnocení předkládaných 
informací. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Název práce – u archaických národů – vzhledem k časovému záběru do prehistorie 
by bylo vhodnější uvést archaických společností 
s. 10   “…lze uvést nejmenovaného autora, který provedl přezkoumání lebek…“ Proč 
je nejmenovaný? 
s. 15 Domnívám se, že k motivaci podstupovat trepanaci nemusely vést nutně jen 
bezprostřední léčebné účinky – co např. trepanace u Melanésanů coby iniciační 
rituál? 
s. 16 Jak byste vysvětlil, že trepanace se prováděla často (záměrně?) v místě, kde 
v mozku vzniká uvedený typ epilepsie versus to, jak by tuto znalost archaičtí lidé 
mohli mít? 
s. 16 Infantilní lebky – proč by měli démoni dávat přednost nedospělým jedincům 
oproti dospělým? 
s. 24 co jsou „trepany“ či „trepanační destičky“ s. 26? Není vysvětleno. 
s. 25 Rotační metoda – tumi byly tedy „velmi vhodné“ nebo „méně vhodné“ pro 
trepanace? Viz rozdílná tvrzení ve dvou po sobě jdoucích větách. 
s. 31 „V pravěku byla míra infekce kostí lebky nižší než 15%“ – jak lze toto dokázat?  
s. 31 nově vytesaný pazourek jako sterilní nástroj – co znamená „vytesaný 
pazourek“? 
 

Návrh hodnocení: 
 

 velmi dobře až    dobře    

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 https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bi-pravidla-15-16.pdf. 
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozději do 26. 5.  2017  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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