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Disertační práce MDDr. Romany Šindelářové má celkem 146 stran, je členěna 

obvyklým způsobem do pěti základních kapitol představujících úvod, teoretická 
východiska práce, charakteristiku a metodologii výzkumu, výsledky, diskuzi a 
závěr/shrnutí, které jsou následovány přehledem použité literatury (celkem 213 
literárních zdrojů) a přílohami (souhlas etické komise, informované souhlasy pro rodiče a 
děti a seznam tabulek, grafů a obrázků).   

 
 

Aktuálnost práce, volba tématu 
 Téma disertační práce bylo zvoleno vhodně. Znalost pořadí a časového průběhu 
prořezávání jak stálých (tak i dočasných) zubů je nezbytným předpokladem sledování 
normálního vývoje dítěte a plánu příp. léčby; patologické prořezávání zubů může být 
spojeno s řadou systémových i lokálních příčin, podmíněno může být jak faktory 
genetickými, tak i získanými a může mít řadu nepříznivých funkčních i estetických 
důsledků.  
 
 
Cíle disertace 
 Autorka si ve své disertační práci vytyčila cíle určit pořadí a dobu prořezávání 
zubů stálé dentice u dětí ve věku 4-15 let v ČR, stanovit nejvýznamnější faktory, které 
ovlivňují prořezávání zubů a získaná data porovnat s obdobnými studiemi v zahraničí. 
 
 
Shrnutí experimentální práce 
 Výsledky jsou zpracovány na cca 30 stranách, přičemž jsou rozděleny dle 
jednotlivých testovaných hypotéz. Vyšetřeno bylo celkem 1370 dětí ve věku 4-15 let, 
s rovnoměrným rozložením skupin dívek a chlapců. Autorka prokázala statisticky 
významnou závislost počtu prořezaných zubů na věku a pohlaví, naproti tomu 
neprokázala rozdíly ve straně erupce stálých zubů. Zjistila, že zuby v dolní čelisti 
prořezávají téměř všechny signifikantně dříve než v čelisti horní a u děti s nadváhou až 
obezitou vykazují stálé zuby časnější erupci ve srovnání s jedinci s normální hmotností. 
Při určení variability erupce stálých zubů na základě párových variací byly zjištěny 
polymorfní sekvence u inter- i intramaxilárních zubních párů. Ze sledovaných 



socioekonomických faktorů bylo prokázáno pouze to, že u dětí (dcer) vysokoškolsky 
vzdělaných matek se stálé zuby prořezávají signifikantně později, což může být 
důsledkem lepší péče (a tudíž nižších předčasných ztrát) dočasných zubů. V diskuzi 
autorka shrnuje hlavní výsledky a porovnává je s literárními odkazy.    
 
  
Závěr 
           Disertační práce obsahuje velké množství informací a výsledků, studentka ale 
zvládla vše přehledně a stručně sepsat a výsledky diskutovat v souvislosti s publikovanou 
literaturou. Celkově lze konstatovat, že předložená dizertační práce splnila všechny 
stanovené cíle, použité metodiky patří ke standardně používaným, výsledky potvrdily 
některá dřívější zjištění a přinesly i nové poznatky, které jsou využitelné v praxi a mohou 
napomoci plánování preventivních opatření, příp. zubního ošetření/ortodontické léčby 
v pedostomatologii i sledování fyziologického vývoje dítěte v pediatrii.  
 
        
K práci mám následující připomínky: 
 

1. Abstrakt práce nemá obvyklou strukturu se členěním na úvod, cíle práce, materiál 
a metodiku, výsledky a diskuzi/závěr. 

2. Práce je napsána relativně dobrou češtinou, kterou kazí občasné překlepy, 
v některých částech se určité pasáže opakují, což zbytečně zvětšuje rozsah 
teoretické části. Tato je navíc nepřiměřeně rozsáhlá (představuje více než třetinu 
celého textu).  

3. Tabulka 1, str. 27 není zcela srozumitelná a nejsem si jistá, že zejména údaje o 
prořezání zubů do dutiny ústní a ukončení vývoje kořene jsou uvedeny správně 
(domnívám se, že ne). 

4. Obr. 9 na str. 28 není naskenován v dobré kvalitě tak, aby byl čitelný. 
5. V textu i grafech (13, 14) je používáno názvu „stálé premoláry“ – ty jsou však 

vždy stálé, takže je tento termín zbytečný/matoucí. 
 
 

K práci mám následující dotazy: 
 

1. Proč autorka některé syndromologické jednotky „pod čarou“ vysvětluje (např. str. 
43), jiné však ne (str. 50)?  

2. Vzhledem k tomu, že v diskuzi je zmíněn vliv nejenom nadváhy až obezity (>90 
percentil), ale také nižšího BMI na rychlost erupce zubů by autorka měla 
vysvětlit, proč se nezabývala skupinou dětí hubených až štíhlých (tj. <25 
percentilem) – data jsou k dispozici, přesto tato skupina společně se skupinou dětí 
se zvýšenou hmotností (tj. mezi 75-90 percentilem) nebyla hodnocena. 

3. I když je v dizertační práci uveden relativně úctyhodný počet literárních odkazů 
(celkem 213 – pokud jsem dobře počítala), prací z posledních 5 let je pouze 15 (tj. 
7%) a nenašla jsem žádnou studii z posledních 3 let - znamená to, že se touto 
problematikou v poslední době nikdo nezabývá/nezabýval? 

 



Závěr 
  
     Autorka se ve své disertační práci zaměřila na aktuální téma, k jeho řešení zvolila 
adekvátní metody a stanovené cíle práce splnila. Autorka prokázala tvůrčí schopnosti, 
ovládá vědecké metody práce a má přehled o problematice v daném oboru. 
  
Disertační práce MDDr. Romany Šindelářové splňuje podmínky paragrafu 47 
Vysokoškolského zákona č.111/98 Sb. a proto práci v předložené formě doporučuji 
k obhajobě a k udělení akademického titulu philosophiae doctor (PhD.). 
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