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Modelování vývoje povrchu patra člověka od 7 let do dospělosti 

 

Diplomová práce Tomáše Moravce se zabývá modelováním vývoje patra ve věkovém 

rozmezí 7 až 19 let u české populace za pomoci metod geometrické morfometrie. Hodnocen 

byl zvlášť vývoj patra u chlapců a u dívek. Práce nepřímo navazuje na studie Peterka (1984) a 

Peterka a Pěnkava (1975), která se také zabývala růstem patra u české populace, nicméně 

využívala metody klasické morfometrie. Tato diplomová práce měla za cíl rozšířit dřívější 

výsledky, přesně lokalizovat místa růstu na patře a popsat směr a charakter růstu v průběhu 

sledovaného časového období a navíc se zaměřit na pohlavní dimorfismus patra a jeho změny. 

Práce tak měla vytvořit srovnávací normu pro studie zaměřené na nejrůznější patologie patra 

(např. rozštěpové vady.). 

Analyzováno bylo celkem 228 3D virtuálních modelů pater, 112 z nich patřilo 

chlapcům a 116 dívkám. Modely byly součástí databáze 3D skenů laboratoře 3D 

zobrazovacích a analytických metod a byly studentovi poskytnuty k vypracování práce již 

v plně upravené podobě. Z toho důvodu bych uvítala trochu větší iniciativu studenta pro 

zapojení do chodu laboratoře a rozšiřování databáze 3D skenů, které se běžně studenti účastní. 

Dále vzhledem k využití dat, který byla již součástí databáze, nebylo nutné o rok odkládat 

odevzdání diplomové práce. Časová náročnost jejího vypracování to nevyžadovala.  

Teoretická část práce je rozdělená do šesti podkapitol. První podkapitola popisuje 

anatomii patra, druhá se zabývá prenatálním vývojem patra, další se věnuje postnatálnímu 

vývoji patra. Následují dvě kapitoly zabývající se pohlavním dimorfismem patra a rozdíly 

mezi pohlavími v uzavírání patrových plotének. Poslední podkapitola stručně nastiňuje možné 

vývojové defekty patra. Vzletem k tématu práce je teoretický úvod členěn logicky a 

nejobsáhlejší část je věnována postnatálnímu vývoji patra.   

Materiál a metody jsou popsány srozumitelně a jasně. U popisu analýzy konečných 

prvků by bylo vhodné pro větší názornost text doplnit obrázkem jako je tomu u popisu 

ostatních analýz. Analýzy dat a interpretace výsledů provedl Tomáš za pomoci konzultací se 

školitelkou a konzultantkou. Výsledky jsou zpracovány systematicky a podrobně a nemám 

k nim, ani k jejich interpretaci zásadní výhrady. Část diskuse týkající se morfologické 

variability patra by ale bylo vhodné sloučit s částí zabývající se morfologickými rozdíly patra 



mezi věkovými skupinami, jelikož změny variability patra souvisí s jeho vývojem a bylo by 

přehlednější morfologické změny patra  a změny jeho variability diskutovat současně.  

Seznam literatury obsahuje 88 citací. To je dostatečné množství vzletem k tématu práce, 

kdy studie zabývající se postnatálním vývojem patra u zdravé populace jsou relativně málo 

četné. V seznamu literatury se však vyskytují některá formální pochybení. Například u 

publikací Peterka (1984) a Peterka & Pĕnkava (1975) není správně uveden stránkový rozsah 

publikací. Na nějterých místech se vyskytuje nejednotné použití kurzívy nebo neúplný výčet 

autorů: např. u publikace Mazánek et al. (2015). Poměrně časté je také nejednotné použití 

velkých a malých písmen v názvech publikací.   

Závěr: Diplomová práce Tomáše Moravce je ve valné většině napsána srozumitelně, i 

když občas se v ní také vyskytují méně přehledné pasáže (např. první odstavec závěrů, 

některé pasáže teoretického úvodu). Ve statistickém vyhodnocení výsledků a ani při jejich 

interpretaci jsem nezaznamenala vážnější nedostatky. Diplomovou práci považuji po odborné 

stránce za zdařilou, její výsledky budou dobrým základem pro impaktovanou publikaci a 

mohou být také použity jako srovnávací norma pro další vědecké projekty, které se budou 

zabývat patologickou morfologií pater. Obrazová dokumentace celé diplomové práce je na 

dobré úrovni. V práci se občas vyskytují formální pochybení, jako jsou gramatické chyby 

nebo překlepy. Formální chyby jsou také v seznamu literatury. I přes tyto dílčí nedostatky 

práce dosahuje požadované úrovně kladené na diplomové práce oboru antropologie a genetiky 

člověka. 

Práce tedy splnila zadané cíle i podmínky diplomové práce, a proto ji doporučuji k 

obhajobě a klasifikuji ji stupněm velmi dobře nebo dobře podle průběhu obhajoby. 
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