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Aktuálnosť a náročnosť zvolenej témy 

Predložená dizertačná práca je zameraná na problematiku aproximácie výzoru tváre 

z lebečného podkladu. Téma je zaujímavá pre vedeckú i laickú verejnosť a je stále 

aktuálna, čo dokumentuje aj literárny prehľad, ktorý je z podstatnej časti z posledných 

rokov. Spracovávaná téma je náročná z metodologického hľadiska, ako aj z pohľadu 

interpretácie výsledkov. Výsledky práce majú uplatnenie od historických, cez forenzné až 

po klinické odvetvia. 

 

Osnova, logika skladby celého textu 

Dizertačná práca je obsahuje všetky náležitosti a časti, ktoré sú pre tento typ práce 

podstatné. V prílohe autorka priložila šesť vedeckých článkov (z toho päť indexovaných), 

ktoré vznikli počas riešenia dizertačnej práce a autorka sa na ne v práci i odvoláva. Ciele 

práce sú postavené jasne a reálne a autorka vychádza z poznatkov problematiky. U nás je 

zvykom v tejto kapitole uviesť aj pracovné hypotézy, s ktorými sa v priebehu hodnotenia 

pracovalo, ale ich absencia v práci nie je nevyhnutná. Výsledky práce ponúkajú kritické 

zhodnotenie metód predikcie aproximácie oblasti nosa, úst a polohy očnej gule. Zvlášť 

oceňujem odporúčania pre prax. V závere prezentuje autorka rekonštrukciu podoby tvár 

dvoch zaujímavých prípadov z praxe. 

 

Formálna a jazyková stránka spracovania predloženej práce 

Práca je veľmi dobre napísaná, dobre sa číta. Z formálnej stránky by som vytkol formu 

abstraktu, ktorý by mal byť stručný vecný. V podobe ako ho má autorka pripomína skôr 

súhrn. Kapitolu ciele práce, aj keď je len stručná, by mala byť ako samostatná kapitola. 

 



Použitá literatúra 

Rozsah použitej literatúry plne zodpovedá dizertačnej práci a autorka prejavila veľmi 

dobrý prehľad v študovanej problematike. Okrem klasických zdrojov k problematike 

rekonštrukcií je mnoho prameňov z obdobia posledných desiatich rokov. 

 

Pripomienky a odporúčania 

K práci nemám výraznejšie odporúčania ani pripomienky. 

 

Otázky 

 Máte skúsenosti s virtuálnou aproximáciou podoby tváre z lebky? Aké vidíte jej 

prínosy a nedostatky? 

 Zhodnotili ste všetky doposiaľ publikované odporúčania pre rekonštrukciu tváre. 

Neuvažovali ste pri overovaní „guidelines“ navrhnúť vlastné?  

 

 

Záver: Predložená dizertačná práca svojim obsahom a úrovňou spracovania dokazuje 

veľmi dobrú orientáciu autorky v danej problematike a schopnosť spracované dáta správne 

analyzovať a interpretovať. Záverom by som chcel odporučiť prijať predloženú prácu ako 

dizertačnú a po úspešnej obhajobe udeliť Mgr. Pavle Zedníkové Malé titul: Philosophiae 

doctor (PhD) 
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