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Systematické, populačm' vyhodnocení konkrétních patologických stavů u pravěkých populací

na našem území dosud nebylo provedeno - dosavadní práce paleopatologické případy zmiňují

pouze  jako   kasuistiky.   S   paleoepidemiologickým  přístupem   se   setkáváme   až   u  prací

věnovaných  rmému  středověku  a  mladším  obdobím.   Ty  jsou  zaměřeny  na  nejčastěji

nacházené   patologie,   především   na   degenerativni'   změny   páteře   a   fi.ekvenci   zraněm'

pohybového aparátu.

Tématem  diplomové  práce  bylo  vyhodnocení  výskytu  vrozených  vad,  chorobných

sta`ů a degenerativm'ch změn obratlů u populace období laténu. Autorka pečlivě vyhodnotila

rozsáhlý kostem' materiál - dostupné laténské kostrové soubory ze 70 lokalit území Čech a

Moravy.  Celkem byly hodnoceny kostemi' pozůstatky 334 jedinců.  Byly tak získány první

údaje o výskytu onemocněm' a rozvoji degenerativm'ch změn páteře nejen pro laténské období,

ale pro celý pravěk území Čech a Moravy.

Autorka podrobně nastudovala a v teoretickém úvodu přehledně shmula jednak vývoj

laténského osídlení a pohřebního riti) jednak jednotlivé patologické stavy, s nimiž se můžeme

u  obratlů  a páteře  setkat,  i  způsoby jejich hodnocení.  Výsledky  prezentují jednak  zjištěný

výsloít jednotlivých patologií v hodnocené populaci, jednak obsahují i katalog jednotlivých

paleopatologických nálezů.  Ukázalo  se,  že přesto, Že byl  pro vyhodnocem' využit poměmě

rozsáhlý   kostemi'   soubor,   možnosti   populačního   vyhodnocem'  jsou   omezeny   Špatnou

zachovalostí kosterního materiálu pocházejícflo z laténského období.

Pro  porovnání  riištěných  výsledlů  neexistují  data  zjiných  pravěkých  období;  pro

mnohá  období,  ve  kterých  převládal  žáro`ý  pohřební  ritus,  bohužel  nikdy  ani  existovat



nebudou.   Populační   výsled]qr  jsou   proto   v   diskusi   srovnány   s   dostupnými   daty   ze

středověkých pohřebišť.

Práce je  napsána  srozumitehě,  správně  členěna,  jednotlivé  oddíly  na  sebe  dobře

navazují,  výsledky  jsou  prezentovány  i  fomou  řady  tabulek  a  graffi,  fotodokumentace

jednotlivých  patologií  je  kvalitní,  zjištěné  výsledky  jsou  dostatečně  diskutovány.  Práce

naplnila stanovené cíle a domni'vám se, že přes některé drobné chyby a nedostatky splnila

požadavky na diplomové práce kladené - proto doporučuji její přijetí.
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