
Oponentský posudek na diplomovou práci Lenky Cervenkové:

SDondvloDatie u ]aténské DODulace území Čech a Moraw

Diplomová  práce  Lenky  Červenkové  řeší  paleopatologické  téma,  a  to  výskyt  nemocí

páteře u laténské populace území Čech a Moravy na základě systematického hodnocení   334

kosterních  pozůstatků  jedinců,   kteří   pochází   ze   70   různých   lokalit.   Jedná   se   o   cenné

komplexní  frekvenční     zpracování  vybraných  patologií  určitého  období,  které     doposud

nebylo   zpracováno.   Téma  je   tedy   vysoce  potřebné   a  aktuální   pro   další   studie   z oblasti

bioarcheologie,  i  když  co  do  zpracování  a  interpretace  výsledků  vzhledem  k nedostatku

srovnávacích  dat poněkud jednoduché  a převážně popisného  charakteru.  Tento  fakt je  však

vyvážen    náročností    při    učování    diagnóz    jednotlivých    onemocnění    a    množstvím

zpracovaného kosterního materiálu.

Práce  je  standardně  členěna  do   s  kapitol  včetně  obsáhlého   seznamu  citované  literatury

(celkem   101   citací).   V   úvodní  kapitole  diplomantka  velice   zdařile  nastínila  studovanou

problematiku    a    cíle.    Teoretická    část,    nazvaná    pojmem    „Problematika"    se    zabývá

charakteristikou  laténského  období  včetně  chronologie,  osídlení,  pohřebního  ritu  a  výčtu

pohřebišť   středolaténského   období.   Druhým   tématem   teoretické   části   je   popis   páteře

z hlediska   anatomického,    vývojového,    ale   především   klasifikace   patologií.    Jednotlivá

onemocnění jsou popsána nejen na základě učebnic a encyklopedických souhrných publikací

(Čihák,  2001;   Stloukal  et  al,1999,  Horáčková  et  al.,  2004 ,... ),   ale   zároveň  zhlediska

původních článků  (Ozgocmen,  2005;  Garg  et  al.,  2008 ,... )  včetně jejich  výskytu v různých

historických obdobích.

Vlastním  výsledkům  předchází  kapitoly  materiál  s výčtem  lokalit,  které  byly  do  výzkumu

zařazeny,  a metodika obsahující především  způsob  hodnocení  patologií  většinou  s odkazem

na publikaci, podle níž byla metodika převzata.

Výsledky   jsou    velmi    stručné,    doplněné    zdařilými    fotografiemi    patologií,    vpřípadě

degenerativních změn,  Schmorlových uzlů a osteochondrózy také  souhrnnými  frekvenčními

tabulkami, popř. grafy.

Text diskuze je logicky navazující a rozsáhlejší než vlastní kapitola výsledků, obsahuje také

srovnávací grafy a tabulky, bohužel nikoliv s pravěkými populacemi, které nebyly frekvenčně

hodnoceny,  ale  se  středověkými  lokalitami.  Text  dále  infomuje  o  důležitosti  frekvenčního

hodnocení    patologií,   jeho    omezené    možnosti    použití    v laténském    období    vzhledem

k pohřebnímu ritu  i  zachovalosti,  dále  pak  diskutuje jednotlivé  patologie  v souladu  s jejich

pořadím v teoretické, i výsledkové části.



Poznámky a dotazy:

1, Proč kapitola Spondylopatie pojednává pouze o nádorech metastazujících do kostí, nikoli o

ostatních typech lokalizovaných na obratlech?

2,  Proč  tatáž  kapitola  nepojednává  o  osteochondróze,  která je  naopak  (na rozdíl  od jiných

patologií) hodnocena v kapitole výsledků?

3,  Proč  opět tatáž kapitola pojednává o  epigenetických znacích,  když cílem práce nebylo je

hodnotit?

4, V kapitole Materiál postrádám v tabulce  1  citace publikací, které se v minulosti z hlediska

bioarcheologie lokalitami zabývaly.

5, Tabulky bývají standardně popisovány nad tabulkou, Tab 2 a 6 má v názvu chybně název

onemocnění, tj. místo spondyloza spondylolýza, u všech grafů a tabulek chybí odkazy v textu.

6,  V seznamu použité  literatury jsem  nenalezla např.  citace  Kahl,  Ostendorf Smith  (2000),

Stloukal et al. (1999), Trinkaus et al.  (2008), citace Hussein (2008) má místo stránek napsáno

v tisku  . . .

7,  Jaký  stupeň  spondylózy  se kromě  prvního  vyskytoval  ve  více postižených  částech páteře

nejčastěji?

8,  Mohla  byste  se  pokusit  zamyslet  vjakém  (pravděpodobně  širším)  kontextu  byste  mohla

Vaše výsledky publikovat?

Závěr: Diplomová práce dosahuje průměrné úrovně. Je napsána srozumitelně, jasně a dobrým

slohem, v některých pasážích však mohla být zpracována podrobněji a zároveň pečlivěji.    Na

druhé straně je patmé, že se autorka dané problematice věnovala se zájmem, o čemž svědčí i

množství prostudované literatury.    Práce splnila zadané cíle, splnila požadavky kladené na

dip]omové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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