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Název práce: Výpovědní hodnota kostry pro rekonstrukci aktivity na příkladu 
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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cíle bakalářské práce jsou dva: 1) Najít vzorec stop na kostře odpovídající lukostřelbě. 
2) Rozebrat zdroje dat, které se používají v rekonstrukci lukostřelby z kosterních 
pozůstatků.  
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna do sedmi číslovaných kapitol: Úvod, Cíle práce, Luk a šíp, Metody 
rekonstrukce lukostřelby, Rekonstrukce lukostřelby, Závěr a Použitá literatura. 
Kapitoly tři a čtyři jsou pak dále každá rozdělená do dvou podkapitol. V kapitole Luk 
a šíp podává autor ucelené informace o vynálezu a používání luku. V následující 
kapitole Metody rekonstrukce lukostřelby autor podrobně rozebírá standardně 
používané metody rekonstrukce fyzické aktivity. Konkrétním změnám na kostře, 
které jsou spojeny s lukostřelbou se autor věnuje v kapitole Rekonstrukce 
lukostřelby. Výsledky práce jsou přehledně shrnuty v Závěru. 
 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V práci je citováno 108 literárních zdrojů. Mimo dvě monografie se jedná o články 
z odborných časopisů a v osmi případech o vybrané kapitoly z odborných 
monografií. Mezi citovanou literaturou nechybí recentní zdroje, zejména s ohledem 
na poslední vývoj ve studiu entezopatií. Použitou literaturu považuji pro bakalářskou 
práci za zcela dostatečnou. Literární zdroje jsou ve většině případech v textu 
citovány správně. Poněkud nestandardní je citace na straně 10 ve tvaru „Trinkaus & 
Ruff, 1999; Stock, 2002 a zdroje zde uvedené“. Citace (Wallace et al., 2010) není 
špatně citována v textu, ale chybný je zápis reference v seznamu literatury, kde se 
autor nedrží jednotné normy (str. 25). 
 

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): 
Text obsahuje dva obrázky zařazené přímo do textu. Autor na první dva obrázky 
v textu nijak neodkazuje, naopak se v textu nachází odkaz na obrázek číslo 3, který 
se ovšem v práci nenachází (str. 15). 
Práce bohužel obsahuje poměrně velké množství stylistických a pravopisných chyb, 
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např. nevhodné předložky použité v první větě druhého a třetí větě třetího odstavce 
na straně 4, chybějící přísudek ve třetí větě třetího odstavce na straně 6, malé 
písmeno v citaci bridges (1989) na straně 15.  
V textu se také vyskytuje množství spíše hovorových výrazů jako „taxuje“ (str. 13) či 
„nekoukat“ (str. 16). Používání hovorových výrazů nejspíše souvisí s dalším 
problémem, a to že autor se ne vždy drží vědeckého stylu psaní. To se projevuje 
zejména v tom, že ne vždy konkretizuje, o čem píše, jako např. u názvu kapitoly 
„Rekonstrukce aktivity z těla dlouhých kostí“. 
Autorovi je třeba také vytknout zaměňování pojmu „horní končetina“ s pojmem 
„ruka“. 
Autor v textu využívá zkratky, jejichž vysvětlení uvádí v seznamu zkratek před 
samotným textem a následně je tak, jak by měl, vysvětluje při prvním použití v textu. 
Ovšem zkratky F (Fibrózní) a FC (Fibrokartilaginózní) definuje a používá odlišně, 
než jak je běžné v odborné literatuře zabývající se problematikou entezopatií. Autor 
dále zaměňuje český výraz entezopatie (patologická změna svalového úponu) s 
v angličtině používaným výrazem enthesis/entheses (místo připojení svalu, vazu 
nebo kloubního pouzdra do kosti). Kapitola věnující se entezopatiím se tak stává 
poměrně nepřehlednou, přesto v ní autor dokázal podrobně rozebrat problematiku 
entezopatií a poslední vývoj v této oblasti. 
V kapitole Rekonstrukce aktivity z těla dlouhých kostí autor dobře popsal různé 
metody rekonstrukce fyzické aktivity z těl dlouhých kostí, včetně možných omezení 
těchto metod. Kapitola Rekonstrukce lukostřelby poté shrnuje dosavadní poznatky o 
použití výše zmíněných metod při rekonstrukci lukostřelby u minulých populací 
včetně omezení, na která badatelé narazili. Autor informace získané z odborné 
literatury dobře kriticky hodnotí a přidává vlastní názory na problematiku.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Oba cíle, které si autor vytyčil, byly splněny – autor předložil obsáhlý vhled do 
problematiky rekonstrukce fyzické aktivity spojené s lukostřelbou a na základě 
literatury uvedl možné vzorce, na které by se měli badatelé zaměřit při snaze odhalit 
stopy lukostřelby u minulých populací. 
Práce ovšem obsahuje značné množství formálních nedostatků a několik 
nepřesností faktických, které činí práci místy nepřehlednou a špatně čitelnou. 
Předložená práce splňuje kritéria bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě 
a v případě kvalitně provedené obhajoby navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 
 
 
 
 

Otázky a připomínky školitele/oponenta: 
 
Mohl by autor vysvětlit, jak ve své práci definoval pojmy entezopatie, enteze a 
„změna entezí“ (EC)? 
 
 
 
 

Návrh hodnocení: 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

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

jednotlivým bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí 
posudku. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ve Wordu nebo PDF nejpozději do 
28.5. 2018  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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