
Oponentský posudek disertační práce 

„Nemoci v populaci římského období z hlediska paleopatologie“ 
 

Disertační práce byla předložena Mgr. Lucií Hlavenkovou v rámci studijního 
programu Dějiny lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a vznikla pod 
vedením školitele Prof. MUDr. Václava Smrčky, CSc. Práci v rozsahu 194 normostran textové 
části včetně seznamu literatury ilustruje 55 do textu vnořených obrázků, 62 tabulek a 16 grafů. 

Těžiště práce, vyplývající z definovaných hypotéz (Kapitola 2), spočívá v lékařsko-
anatomickém a paleopatologickém výzkumu souboru lidských koster pocházejících z několika 
pohřebišť doby římské (DŘ) a starší fáze období stěhování národů (DSN) ve středním Podunají. 
Z hlediska archeologie či kulturní antropologie lze za nejdůležitější cíle považovat snahu o 
zjištění interpopulačních rozdílů na základě identifikovaných typů onemocnění, resp. snahu o 
intepretaci případných rozdílů jak na individuální tak i na populační úrovni. Autorka přitom 
pracovala s hypotézami, že výskyt konkrétních typů nemocí je signifikantně provázán 
s konkrétními věkovými skupinami (resp. s nedospělou na straně jedné a dospělou populací na 
straně druhé), liší se podle pohlaví a především (toto zdůraznění je čistě archeologické, nikoliv 
lékařské či antropologické povahy) se v jeho tendencích může odrážet rozdílný kulturní kontext 
populací žijících na území Římské říše a vně jejích hranic. 

Úvodem je třeba konstatovat, že oponent vzhledem ke své profesi práci detailněji 
posuzuje především z pohledu archeologických, historických a kulturně antropologických 
závěrů. Při četbě antropologických analytických postupů (mezi nimiž vyniká těžiště práce 
spočívající v pečlivé a kvalitně dokumentované škále paleopatologických rozborů) a shrnutí 
jejich výsledků včetně náročného statistického zpracování nenachází žádné „rušivé prvky“ a 
jako archeologa ho tyto pasáže přesvědčují o serózním, profesionálně zvládnutém postupu. 

Pro dosažení vytčených cílů autorka analyzovala kostrový materiál ze šesti nalezišť, 
resp. sedmi kosterních souborů z území Slovenska a Maďarska. Celkem zkoumala 242 hrobů, 
resp. 300 jedinců. Kulturně je přiřazuje třem okruhům: germánskému, římskému a 
sarmatskému. 

Ke germánské kulturní skupině (GS) řadí pohřebiště Abrahám, tedy 12 kostrových 
hrobů ze starší fáze starší doby římské (zhruba 1. – počátek 2. století). Podle analýzy stopových 
prvků zde převažovala rostlinná strava. V jednom případě (hrob 135a) byla na základě vysoké 
koncentrace identifikována otrava Pb. Zde zřejmě došlo k záměně buď koster nebo k chybné 
identifikaci v původní publikaci (Kolník 1980), neboť hrob 135a je dětským hrobem z DSN. 
Přesto se jedná o zajímavý jev, zvlášť při srovnání s nízkými hodnotami Pb v populaci 
v Sopianae a s výskytem stejného jevu u jedné kostry z provinciální nekropole Gerulata II. 
Škoda, že v práci nebyl prostor pro jeho hlubší výklad, neboť obecně akceptovaný 
archeologický pohled by tradičně předpokládal „prosycení populace olovem“ spíš v římské 
městské sféře, nikoliv u Germánů žijících v drobných zemědělských komunitách bez zástavby 
z trvanlivých materiálů včetně olověných vodovodů apod. Na lokalitě Abrahám byl též 
prozkoumán úsek pohřebiště z DSN, celkem 22 hrobů. Jejich výpovědní hodnota je výrazněji 
limitována skutečností, že z důvodu absence reprezentativních doprovodných nálezů (v případě 
hrobů z DSN zřejmě způsobených vykradením, o čemž svědčí i narušení a rozházení skeletů 
v 11 hrobech) nebylo vždy možné jednoznačně vyloučit, že se nejedná o hroby z raného 
středověku. 

Ke germánskému kulturnímu okruhu se hlásí též soubor z nekropole Sládkovičovo I. 
Celkem se jedná o 6 inhumací (5 dospělých a 1 dítě). Kostrové hroby ze Sládkovičova lze 
datovat do závěru 1. a první poloviny 2. století. (Na rozdíl od autorky se domnívám, že dnes 



bychom již výbavu hrobů č. 27 a 28 nepovažovali za natolik se hlásící k przeworskému 
kulturnímu okruhu, abychom jen na jejich základě museli uvažovat o cizí etnicitě zemřelých. 
Jejich kovový inventář je poměrně charakteristický pro zhruba první polovinu 2. století ve 
středním Podunají.) Analýza stopových prvků z těchto koster ukazuje vysoký podíl masité 
stravy. 

Z území Římské říše byl do zpracování (RS) zařazen soubor celkem 151 jedinců 
z pohřebiště severně od městských hradeb města Sopianae, z poloh Szent István tér (4. století) 
a Apáca utca (3-4. století). Analýza poměrů stopových prvků Sr a Zn zde opět prokázala 
dominanci rostlinné stravy. Další soubor 66 koster z provinciálního území pochází z Gerulaty, 
z nekropole č. II. Detailní archeologický rozbor těchto hrobů doposud nebyl proveden, rámcově 
je autorka zařazuje do 1–2. století (oponent se domnívá, že většinově spadají spíš do 2. a snad 
i do 3. století). Zde provedené analýzy stopových prvků naznačují výraznější variabilitu stravy, 
a v jednom případě i zde byla doložena extrémně vysoká koncentrace Pb. 

Ze sarmatského kulturního okruhu (SS) autorka zpracovala kosterní pozůstatky 7 
jedinců ze sídliště Ecser 6, nacházejícího se ca 25 km JV od římského Aquinca. Je třeba 
zdůraznit (autorka tak příliš zřetelně neučinila), že tyto kostry nepocházejí z pohřební 
komponenty (což může mít z hlediska antropologické i archeologické interpretace podstatný 
význam). Archeologický kontext těchto koster doposud nebyl odborně determinován, autorka 
je s určitou pravděpodobností zařazuje do 4 století (vzhledem ke zmínkám o výskytu terry 
sigillaty v citovaných pramenech jsou zde sídelní aktivity vysoce pravděpodobné již i ve třetím 
století). K témuž kulturnímu okruhu se řadí též pohřebiště Nyíregyháza, odkud měla autorka 
k dispozici pro patologický výzkum 36 jedinců. Pohřebiště doposud nebylo komplexně 
zpracováno, jediný analyzovaný hrob se řadí na konec 3., resp. do 4. století. 

V kapitole 5 disertační práce jsou detailně představeny výsledky kvantitativních a 
statistických analýz, a to v oblasti paleodemografie a paleopaologie. Všechny dílčí aspekty a 
závěry jsou v nich relevantní, přesto při vyšší míře zevšeobecnění a komparace nutně narážíme 
na limity pramenného souboru. Pokusím se některé z nich vyjmenovat: 

- Z archeologického či kulturně antropologického hlediska je GS ne zcela koherentní a 
ze vzorného úhlu archeologie málo reprezentativní (a to i absolutním počtem koster). 
Nekropole Abrahám a Sládkovičovo je zcela legitimně a jednoznačně (časově, kulturně 
i geograficky) řazen do jednoho celku, nicméně u souboru Abrahám II je velmi 
diskutabilní, zda se jedná o kosterní pozůstatky téže germánské populace, jak je tomu u 
hrobů ze starší doby římské. Označení „germánské“ je v tomto případě v archeologii 
„technické povahy“ a poměrně pohnuté, s přesuny populací na velké vzdálenosti 
spojené děje konce 4. – první poloviny 5. století mohly velmi výrazně proměnit též 
skladbu zde pohřbívané komunity. Při archeologické analýze by bylo vnímání dat ze 
starší doby římské a dat ze stěhování národů jako jednoho souboru velmi podstatnou 
chybou. 

- Při hodnocení koster ze starší doby římské z Abrahámu a Sládkovičova je výrazným 
limitem, že představují pouze zlomek populace, která nekropolí využívala (naprosto zde 
dominují žárové pohřby). Bylo by potřeba při interpretaci výsledků více reflektovat 
skutečnost, že se zatím nepodařilo všeobecně akceptovatelně vysvětlit, proč jsou na 
těchto rozsáhlých nekropolích především ve starší době římské v malém počtu přítomny 
kostrové hroby. Vysvětlení k tomu v případě těchto pohřebišť neposkytují ani hrobové 
výbavy autorkou zkoumaných pohřbů. Někdy se tyto kostrové hroby pokládají za 
projevy „společenských extremit“, tudíž nelze ani vyloučit, že i antropologická data 
budou popisovat spíše nestandardní, nikoliv obecně charakteristické entity. Řešení této 
otázky pochopitelně přesahuje rámce předložené disertační práce, proto je zatím potřeba 
jen srozumitelně konstatovat, že přítomnost kostrových hrobů (stejně tak jako např. 



nápadně malý, „nereálný“ podíl dětí na těchto nekropolích), je zjevně výsledkem filtru, 
který antropologickými a archeologickými metodami nedovedeme vysvětlit. A také 
připustit, že výpovědní potenciál výsledků je touto skutečností značně zkreslen. 

- Míru zkreslení způsobeného odlišnými pohřebními rity lze dobře znázornit též u 
souboru RS. Zatímco na nekropoli v Sopianae je zjištěn poměrně standardní, obecným 
tendencím preindustriálních společností odpovídající úmrtnostní profil, v Gerulatě je 
výsledek opět výrazně odlišný. Zatímco v době, z které pocházejí kostry v Sopianae, se 
pohřbívalo prakticky výhradně inhumačně, v Gerulatě opět převažují (byť ne tak 
výrazně jako u zhruba současných nekropolí Abrahám a Sládkovičovo) hroby kremační. 
(A v provinciálním prostředí opět platí, že zatím postrádáme jasné vysvětlení, pro koho 
který způsob pohřbívání byl aplikován.) Ve světle této skutečnosti je třeba konstatovat, 
že za nejreprezentativnější ze všech sérií dat v předložené práci je třeba považovat právě 
ta, která byla získána v kontextu městské populace 4. století v Sopianae. Zároveň je 
důležité připomenout, že hroby z Gerulaty nelze bez detailní archeologické kritiky 
(která doposud provedena nebyla) přiřadit automaticky k vojenskému prostředí nebo 
k civilní osadě v okolí tábora (což naopak vojenským prostředím v užším slova smyslu 
nezbytně není, naopak, antropologické kořeny této populace mohou sahat až do 
prostředí předřímského keltského obyvatelstva). 

- Podobně, jako tomu bylo u GS, je dost problematické též souhrnné hodnocení výsledků 
analýz v rámci sarmatského souboru (SS). Kostry ze sídliště v Ecser (občas autorkou 
nesprávně označované jako pohřebiště – např. str. 90) se opět vymykají pohřebním 
zvyklostem doby, jejich přítomnost je determinována nám neznámými faktory a tudíž 
z nichž zjištěné výsledky nejsou obecně relevantní. Jen jako postřeh, bez hlubší analýzy, 
se nabízí otázka, zda s touto specifickou povahou koster na této lokalitě nesouvisí i 
výhradně zde dokumentovaný výskyt záměrné deformace lebky, a to v 50% případů, 
stejně tak jako velmi vysoká míra zjištěných infekčních onemocnění u této skupiny. 
(Obecně lidské kostry v sídlištním kontextu naznačují buď určitý specifický rituální 
kontext, nebo se mohou hlásit k závěrečnému, zánikovému – možná až katastrofickému 
– horizontu osídlení.) Z důvodu absence archeologické analýzy lze trochu pochybovat i 
o koherenci a reprezentativnosti souboru z Nyíregyháza. Tyto pochybnosti opět posilují 
i vlastní autorčiny výsledky paleodemografických analýz, které se podobně jako u GS 
a u pohřebiště Gerulata II značně liší od očekávatelného demografického profilu 
„zdravé“ preindustriální populace. 

V kapitole 6 autorka shrnuje a interpretuje výsledky svých velmi detailních, pečlivých a 
náročných paleopatologických analýz (ty jsou popsány v těžištní kapitole 5.2). Již v jejím 
úvodu zcela správně konstatuje, že obrovské množství dat, která shromáždila, především 
poskytuje značný potenciál do budoucna (zde je na místě ještě jednou odkázat i na jen heslovitě 
v úvodu práce zmíněná data o stravě a environmentálním zázemí populací, získaná analýzou 
stopových prvků, jejichž výpověď je často z pohledu archeologie lépe srozumitelná, než je 
tomu u některých paleopatologických jevů). Předkládá zde (stejně jako v Závěru práce) určité 
interkulturní komparace, které ovšem právě z důvodu výše vyjmenovaných limitů zatím 
vyznívají mírně rozpačitě. Jak již bylo řečeno, analýzy všech dílčích souborů jsou mimořádně 
pečlivé, důležité a přínosné. Přinášejí dlouho očekáváné výsledky výrazně obohacující 
dosavadní pohled na jednotlivé lokality výhradně archeologickým prizmatem. Jejich vzájemná 
komparace je však již z pohledu archeologie (a samotných reálných historických poměrů) 
problematická, místy se srovnávané hodnoty pohybují na úrovni statistických chyb a často 
postrádají hlubší ukotvení v archeologických datech. Na druhé straně není autorčinou chybou, 
že – zvláště pro neřímská území – zoufale postrádáme větší relevantní kosterní soubory, které 
by mohly být podkladem pro serióznější komparaci. A je třeba objektivně konstatovat, že 
v případě Sopianae, kde autorka měla k dispozici dostatečně reprezentativní, vnějšími filtry 



méně zasažený soubor, jsou její výsledky mimořádně silné, koherentní a pro chápání poměrů 
pozdně římské provinciální komunity nesmírně důležité! A tato skutečnost je zřetelná i bez 
komparace s ostatními, již méně nosnými soubory. 

Obecně lze oponovanou práci hodnotit přes všechny výše uvedené výhrady kladně. Po formální 
stránce jí nelze nic vytknout. Těžiště práce, spočívající v paleopatologickém rozboru 
rozsáhlého kosterního souboru, aplikuje adekvátní metodické postupy a jeho výsledky přinášejí 
nové vědecké poznatky. Práce se zabývá vysoce aktuálním, dlouho v archeologii opomíjeným 
aspektem výzkumu starých populací a významně tak přispívá k etablování přístupu, který se 
v současném trendu souhrnně označuje jako bioarcheologie. Ta se právě vyznačuje unikátní 
snahou o komplexnost přístupu k minulým populacím, proto též pro budoucí aplikaci všech 
výsledků autorky (především ve formě publikačních výstupů) lze dosažení vyšší míry 
komplexnosti jen doporučit. Za nesmírně přínosné by v tomto případě oponent považoval 
rozdělení práce na jednotlivé základní nosné soubory a publikování výsledků spolu 
s fundovaným archeologickým vyhodnocením všech analyzovaných pohřbů. 

Podle názoru oponenta disertační práce prokazuje předpoklady autorky k samostatné tvořivé 
vědecké práci a k udělení titulu Ph.D. 

 

V Brně, 18. 9. 2019 

 

       Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. 


