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Předkládaná diplomové práce studentky odborné biologie Mariany Zahradníkové  se 

věnuje problematice hypolastistických defektů zubní skloviny u raně středověké populace z 

velkomoravského pohřebiště Rajhradu. Vedle vyhodnocení frekvence lineárních hypoplasií 

(LEH) u nedospělých jedinců ve věku 4-15 let a současně i jednotlivých zubů, měla práce i 

další cíle : odhadnout věk, kdy se LEH u jedince vytvořila, určit počet LEH u jednotlivých 

zubů/jedinců a ověřit výskyt hypoplastických defektů vzhledem k sociální struktuře 

velkomoravské společnosti a životním podmínkám. Práce vycházela z archeologického 

závěru (Staňa, 2006), že na studovaném pohřebišti v Rajhradě byla pochována sociálně slabší 

vrstva obyvatelstva, tj. jedinci žijící v horších životních podmínkách, tudíž logicky lze zde 

očekávat vyšší výskyt hypoplastických defektů.

Práce obsahuje 103 stran, včetně příloh, kde jsou zařazeny tabulky, grafy a obrázky.   

Vlastní text je rozdělen do jedenácti kapitol. Členění jednotlivých kapitol vychází zpravidla 

z cílů práce.  Text je srozumitelný, přehledný, studentka velmi dobře formuluje myšlenky.

Úvodní kapitola věnovaná problematice hyponastických defektů dokazuje, že Mariana 

Zahradníková se v dané se problematice velmi dobře zorientovala. 

Výskyt defektů byl sledován makroskopicky pouze u frontálních zubů trvalé dentice 

(včetně  neprořezaných zubů), což bylo podmíněno závěry dřívějších studií (např. Goodman 

et al., 1984). Pozornost se věnovala především špičákům, jejichž vývoj je pomalý, lineární, 

jsou nejcitlivější ke vzniku LEH, a proto se LEH u nich projevují nejzřetelněji a nejčastěji. 

Studentka hodnotila dentici 108 jedinců -  přítomnost defektů posuzovala u 434 zubů dolní a 

horní čelisti. Chybu vlastního hodnocení si ověřila na souboru 33 jedinců.

Práce v plné míře splnila cíle, které si autorka na počátku stanovila. Studií věnovaných 

výskytu hypoplastických defektů u minulých populací u nás neexistuje mnoho.  Při 

interpretaci výsledků musela autorka proto řešit problém nedostatku vhodných dat pro 

srovnání. Předpokladem realizace výzkumu a přesnosti výsledků bylo studium dentální 



antropologie v širším měřítku. Z textu práce je patrné, že studentka se dané problematice 

intenzivně věnovala. Svědčí o tom i přehled použité literatury, který obsahuje více než 

sedmdesát prací. Studentka si správně  zvolila i statistické metody pro ověření jednotlivých 

pracovních hypotéz. Regresní rovnice používané pro stanovení věku vzniku defektu upravila 

pro velkomoravskou populaci tak, aby pro horní a dolní špičák vycházela stejná doba vzniku 

stejné LEH události.

Z diskuze, která je velmi hezky sepsaná a osobně ji považuji za nejlepší část práce, 

vyplývá, že Mariana Zahradníková si uvědomuje, že nelze jednoznačně definovat vazbu mezi 

nižším/vyšším výskytem lineární hypoplasie skloviny a vyšším/nižším socio-ekonomickým 

postavením jedinců. Uvědomuje si i obecné limity bioarcheologických studií, jako je 

problematické definování socio-ekonomického statusu populační skupiny, tj. předpoklad z 

kterého vychází i jeden z cílů její práce, či porovnání dat získaných na základě různých

metod hodnocení. 

Práci považuji za velmi kvalitní. Doufám, že její závěry budou publikovány. Úroveň 

diplomové práce splňuje nároky požadované pro úspěšné obhájení, proto jednoznačně 

doporučuji její přijetí. 

Závěrem bych rád uvedl, že velkou zásluhu na obsahu diplomové práce má školitel 

Mariany Zahradníkové, pan dr. Pavel Trefný, s kterým Mariana konzultovala práci až do 

finální verze. Vím, že dr. Trefný byl nadšený z jejího textu a vůbec ze způsobu jak Mariana 

dané téma zpracovala. Bohužel, vytištěnou verzi již dr. Trefný neviděl. 
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