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Dizertační práce MDDr. Romany Šindelářové má celkem 6 kapitol na 142 stranách, přičemž 
šestou kapitolu tvoří soubor prostudované literatury v počtu 214 citací. Práce je přehledně 
členěna. Teoretická východiska a výsledky výzkumu jsou prezentovány v 17 grafech a 39 
tabulkách. a na 17 obrázcích. 
 
První kapitola popisuje teoretická východiska vývoje a erupce zubů a současný pohled na 
zrychlení a zpomalení erupce zubů a odontogeneze. Závěrečná část kapitoly je věnována 
určování věku rostoucího jedince.  
 
Druhá kapitola má název „Charakteristika a  metodologie výzkumu“. Na začátku je stanoven 
výzkumný cíl práce. Hlavním cílem bylo stanovit pořadí a dobu prořezání zubů stálé dentice a 
specifikovat významné faktory ovlivňující jejich prořezávání a zhodnotit erupci 
kontralaterálních zubů. Další části kapitoly jsou věnována popisu, výběru a lokalizaci 
zkoumané populace, dále volbě metodického postupu výběru zkoumaných parametrů a 
tělesných parametrů zkoumaných jedinců. Závěr kapitoly se podrobně věnuje statistickému 
zpracování získaných dat. Byl stanoven cíl výzkumu v odpovědích na zásadní vědecké otázky: 
1. v jakém věku prořezávají stálé zuby, 2. v jakém pořadí, 3. jak se liší česká a jiné populace, 
4. faktory ovlivňující prořezávání zubů. Bylo stanoveno sedm nulových hypotéz. 
  
 
Třetí kapitola obsahuje výsledky. Chci vyzvednout pečlivost, s jakou k přípravě experimentu 
a jeho vyhodnocení autorka přistoupila. Výsledky měření jsou rozděleny do jednotlivých 
přehledných tabulek podle jednotlivých stanovených kritérií.  
Následují pečlivě dokumentované odpovědi na jednotlivé nulové hypotézy. Dokumentace je 
přehledně zobrazena v tabulkách i graficky. 
 
 
Čtvrtá kapitola je věnována diskuzi. Diskuze je obsáhlá a zaměřuje se na konfrontaci 
výsledků zjištěných ve studii s obdobnými studiemi, které byly provedeny na zahraničních 
pracovištích. Zajímavé a poměrně překvapivé je zjištění, že se snižuje kazivost dočasného 
chrupu u české populace.  
Zajímavý je i závěr, že vyšší hmotnost dětí má vliv na časnější prořezávání zubů a naopak 
podvýživa působí opačně. Přesto nebyla shledána korelace mezi prořezáváním zubů a 
sociálněekonomickým zázemím rodiny, i když pravděpodobnost, že vzdělání rodičů a tím 
ekonomické zázemí a životní standard rodiny určitý vliv může mít. 
Zajímavá se jeví i variabilita v prořezávání jednotlivých zubů zkoumaná výskytem 
sekvenčních polymorfismů u jednotlivých zubních párů v porovnání s adekvátními 
zahraničními studiemi. Především závěr, že extrakce prvních horních premolárů a druhých 
dolních premolárů může v indikovaných případech působit prevenci stěsnání. Další zajímavý 
poznatek výsledku studie je, že se meziální posun molárů u české populace jeví jako vzácný. 
To je významný poznatek z terapeutického hlediska, který oponuje mezi lékaři rozšířenému 
názoru, že po předčasné ztrátě dočasných molárů je třeba zhotovit mezerník. 



 
 
V páté kapitole jsou na závěr stručně a přehledně uvedeny výsledky studie.  
 
Aktuálnost zvoleného tématu. 
 Zvolené téma je vysoce aktuální. Na jedinečnosti studii přidává fakt, že obdobná studie 
takového rozsahu nebyla v českých zemích dosud realizována. 
 
Vhodnost použitých postupů. 
Autorka zvládla velmi kvalitně a pečlivě přípravu studie, vlastní studii i následné statistické 
zpracování. Práce je v souladu se současnými trendy výzkumu v dané oblasti.  
 
Vyjádření k přehlednosti, formální úpravě a jazykové úrovni předložené práce. 
Práce je přehledně uspořádaná v kontextu se zaběhlými zvyklostmi. Jazyk práce je 
srozumitelný. Výsledky, diskuze i závěr práce jsou logické. 
 
Dotazy na autora: 
1. Jaký je praktický výstup studie pro plánování ortodontické léčby u rostoucího pacienta? 
 
Závěr: 
Výsledky výzkumné studie v předložené dizertaci přináší poznatky, které jsou přínosem 
pro praxi. Předloženou dizertaci doporučuj k obhajobě. Po jejím úspěšném zakončení 
doporučuji MDDr. Romaně Šindelářové udělit vědeckou hodnost Ph.D. dle § 47 Zákona 
o vysokých školách č. 111/98 Sb. 
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