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Posudek školitele na diplomovou práci studentky Jiřiny HAVRÁNKOVÉ : 

„Odhad věku podle RTG snímků trvalého chrupu dětí: ověření přesnosti a 
spolehlivosti metody Moorrees et al., (1963) pro potřeby bioarcheologie“. 

Diplomová práce má 85 číslovaných stran a je členěna do sedmi kapitol a je zakončena 
seznamem literatury, který uvádí necelých 60 pramenů. Z hlediska struktury a rozsahu splňuje 
diplomová práce požadavky kladené na diplomové práce. Tím však výčet pozitiv zřejmě 
končí.  

S předloženou prací jsem měl možnost se seznámit až po jejím dokončení, protože mi byla 
předložena v elektronické formě až několik hodin před jejím odevzdáním. Od konce listopadu 
2012, kdy jsem studentku motivoval po přehlédnutí návrhu změny struktury práce se nic 
podstatného nedělo. Na poslední konzultaci  v květnu tohoto roku jsme se dohodli, že DP 
bude předložena v podzimním termínu, protože se zpracováním výsledků studentka nijak 
nepokročila.  

Hodnotím-li dnes předložený text, konstatuji, že obsahem a způsobem zpracování neodpovídá 
mým požadavkům na diplomové práce. Pokusím se své stanovisko vysvětlit. Úvodem drobná 
poznámka - v abstraktu nediskutujeme, až na výjimky necitujeme jiné autory, pokud 
netestujeme jejich postup. Je zde i věta, kterou nalézáme opět na straně 9. 

(1) Teoretické kapitoly nesměřují k zadané problematice. 

Úvodní část (kapitoly 1 až 3) představují  dvě třetiny celé práce, přičemž by bylo žádoucí, aby 
poměr byl opačný ve prospěch výsledkové části. Obsah těchto kapitol, byť z hlediska 
struktury akceptovatelný, neodpovídá obsahem tématu práce. V písemné konzultaci 
z listopadu 2012 jsem mailem uvedl (cituji se bez interpunkce):“ V textu  navrhuji par 
strukturalnich zmen a podotykam jako skolitel, ze u vodni kapitoly nebo casti kazde prace, od 
bakalarky az k dizertaci, maji slouzit k tomu, aby ctenar se dozvedel, respective student ukazal, 
ze rozumi tematu, pochopil jeho vyznam. Je proto tr eba kapitoly usporadat tak, aby neprimo 
vyplynulo, co je znamo, jake jsou problemy a co je mozno resit. Me navrhy neni nutno 
akceptovat. Odviji se od toho, co bude v textu.  
Po formalni strance je disproporcni cast 3.2., kde jsou informace, kterymi prokazujes, ze jsi 
anatomii udelala…naopak neni vubec popsana minerali zace, postup (zalostne malo a chybi 
prace Liversidge), variabilita, podil geneticke slo zky, coz by mel byt stezejni oddil casti 3.3. 
Davas li na zaver teoreticke zasti prehled metod, n emel by to byt jen sloh ohledne resume 
kazde z stezejnich praci. Ocekaval bych, ze se zde projevi to, ze mas vse nacteno a dozvime se 
variabilite, o srovnani metod mezi sebou atd. atd. Mozna, ze jsou to jiz nadstavbove problemy, 
ale ja bych je u prace metodologicke cekal….“.  

Bohužel dnes musím konstatovat, že mnou dobře míněné rady nebyly zcela vyslyšeny a 
v teoretickém úvodu rukopisu odevzdané práce nenalézáme žádné informace o průběhu 
mineralizace dentice, jejího vztahu k věku, ani populační variabilitě. Tyto informace nejsou 
zohledněny ani v diskuzi. V teoretickém úvodu však nalézáme hypertrofii informací o 
metodách lateralizace zubů, převzatých z jediného pramene (Baker et al., 2005). Navíc tyto 
informace jsou celé nadbytečné pro řešenou problematiku a v důsledku pak zcela zbytečné. 
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Již v prvním paragrafu na straně 12 máme popis dělení zubů savců bez udání zdroje. 
Reference v další části textu jsou vždy na konci paragrafu, pokud nechybějí vůbec a není 
přípustné, aby text na stranách 15 až 18 byl „vyzdoben“  v každém paragrafu identickou 
referencí 2 stejných pramenů. Bohužel musím konstatovat, že text na stranách 20 až 42 
(kromě redundance) je zcela bez referencí a je snad převzat jako obrázky z publikace Baker et 
al.(2005). JE-LI TOMU TAK, JEDNÁ SE O STEJNÝ PROHŘEŠEK, hraničící s plagiací, 
KTERÝ BYL AUTORCE VYČÍTÁN PŘI OBHAJOBĚ BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE. Jsem 
proto velmi překvapen a zároveň se ptám: Jak souvisí těchto 20 stran s tématem a odkud je ve 
skutečnosti zmíněný text bez referencí? 

V dalším textu je jedna strana věnována vývoji zubů a divím se, že se zde vystačí z citací 
Molnara z roku 2005, jejíž první vydání je již z roku 1984 a pak opět Junqueira et al. (2002). 
Bohužel, povrchní text na necelých dvou stranách si vystačí s erupcí a o chronologii a 
problematice mineralizace se toho příliš nedozvíme. Opětovně v další části textu věnované 
sekulárnímu trendu si autorka vystačí opět s Molnarem (2005). Odhad věku je pojednán 
trochu školácky a na straně 47 čteme „Pro odhad věku lze využít celou řadu parametrů  
Kromě mineralizace a erupce  zubů……“ Nás stále zajímá mineralizace a té se po teoretické 
stránce DP zdárně vyhýbá. V textu o zubním věku DP píše o faktorech, které s bioarcheologií 
a tak i stěžejní  orientace práce nesouvisí. Nechápu, proč se stále autorka vrací a diskutuje 
erupci versus mineralizace a o posledně jmenovaném fenoménu odmítá psát. Odhad věku 
žívých jedinců podle chrupu (str. 50) včetně forenzních aplikací je dalším příkladem textu, 
který s tématikou zadané práce souvisí jen velmi okrajově. Ptám se, proč je mu věnován 
trojnásobný prostor oproti bioarcheologii?  

S problematikou odhadu věku v bioarcheologii, která je stěžejní pro zadané téma, se studentka 
seznámila jen velmi povrchně a neuvádí žádnou relevantní referenci.  Stejně tak vrchol 
teoretického přehledu v podobě prezentace metod hodnocení zubního věku postrádá 
argumentaci výběru. Co z toho přehledu vyplývá? Jak se váže k řešené problematice? 

(2) Materiál a metody- absence statistického vyhodnocení shromážděných dat. 

Tato kapitola  je poměrně strohá.  Je skutečností, že materiál byl studentce svěřen, avšak 
existuje několik publikací, které byly na něm vypracovány, které by zasloužily být citovány a 
studentka s nimi byla seznámena. Poněkud neštastný je způsob prezentace metod. 
Diskutované aspekty odečtu stadií mineralizace jednotlivých zubů patří do teoretického 
úvodu. Naivní až nevědecké je prezentování intra-observační chyby (str. 60), kdy je pouze 
konstatováno, že dvojí hodnocení s odstupem tří týdnů sledovalo ujištění, že podruhé se 
hodnocení nebude lišit od prvního. Jak to bylo testováno? V metodologické části  postrádám 
jakoukoliv snahu o statistické zhodnocení. Chybí výpočet takových parametrů, jako je průměr 
či rozptyl či chyby měření. To nehovořím o testování rozdílů.   

(3) Výsledky a diskuze jsou nedostatečné. 

Výsledková část se omezuje na 10 grafů a 1 tabulku (bez názvu). Obsahují empirická věková 
minima a maxima výskytu jednotlivých hodnocených stádií vývoje zubů. 
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Srovnání s literaturou (např. s hodnotami české populace) nebylo provedeno, ačkoliv obdobná 
práce byly obhájena na katedře antropologie před několika lety. V diskuzi je řada 
subjektivních tvrzení. Nejvíce jsem byl překvapen, když DP ZAMĚŘENÁ NA POTŘEBY 
BIOARCHEOLOGIE KONČÍ V ZÁVĚRU DISKUZE: „Vzhledem ke všem výše zmíněným 
důvodům je proto vždy vhodné, pokud to materiál dovoluje, použít k odhadu věku více metod, 
ať už metody zaměřující se na odhad věku podle fyzických parametrů (např. ochlupení nebo 
vývoj druhotných pohlavních znaků), nebo metody využívající k odhadu znaky na kostech 
(Corral et al. 2010)“.  

(3) Závěry jsou nepřesvědivé. 

Závěr DP je formulován na dvou stranách pěkným stylem, avšak formulované závěry jsou 
ryze subjektivní. Za všechny uvádím :“Odhad věku byl skutečně blízký věku chronologickému, 
kdy odchylka odhadu většinou nepřesahovala 0,5 roku“. Slovy jako SKUTEČNĚ BLÍZKÝ 
nebo VĚTŠINOU vystačíme v běžném hovorovém jazyce. Odborný text však vyžaduje 
kvantifikaci a testování zjištěných rozdílů. To však zde chybí.  

Stejně tak tvrzení, že „lze metodu MHF bez jakýchkoliv pochybností doporučit 
v bioarcheologii“ je hovorové tvrzení, kterému bychom se měli v odborném textu vyvarovat 
nebo přinést věrohodné důkazy. 

(4) Cíle DP a jejich nedostatečné splnění. 

Mohu konstatovat, že Jiřina Havránková ve své diplomové práci splnila jediný cíl: 
vyhodnotila metodou MHF stav mineralizace chrupu vzorku francouzské populace na základě 
panoramatických snímků, které jí byly zapůjčeny. To jí umožnilo porovnat známý 
chronologický věk s odhadnutým věkem zubním. To je však práce zručného laboranta. 
Rozdíly nebyly statisticky testovány ani porovnány s jinou populací. Rizika chybovosti i 
intervaly spolehlivosti odhadů při kombinaci různých zubů nebyly vyhodnoceny. Stejně tak 
z práce nevyplývá, jaké kombinace stavu mineralizace jednotlivých zubů se vylučují (důležité 
pro odhad minimálního počtu jedinců u izolovaných nálezů). 

Závěr: Chaotický teoretický úvod, nevhodný výběr argumentů hraničící 
s nepochopením zadání. To vše společně s absence statistického zpracování  získaného 
souboru dat mne nutí  hodnotit DP negativně a nedoporučit její obhajobu do doby, než 
budou odstraněný zmíněné nedostatky.  

V Praze, 20 září 2013 

      Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., PhD, HDR 


