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Modelování vývoje povrchu patra člověka od7let do dospělosti 

Práce pochází z „dílny“ Laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod Katedry 

antropologie a genetiky člověka, což je samo o sobě zárukou, že se jedná o součást širšího 

úspěšně probíhajícího projektu a zároveň že bude mít využití i v klinické praxi. Práce se 

zabývá vývojem patra chlapců a dívek ve věku od 7 do 19 let pomocí metod geometrické 

morfometrie se zvláštním zaměřením na pohlavní dimorfismus. 

 Diplomová práce má 103 stran. Tabulky (8) a obrázky (44) jsou uvedeny v textu a až na malé 

výjimky (obr. 5, 6, 9) srozumitelně popsány. Jsou to jednak převzaté a upravené obrázky 

ilustrující výklad, jednak grafy a barevné mapy prezentující výsledky. Členění práce odpovídá 

doporučovanému schématu – teoretický úvod, metodika, výsledky, diskuse a závěr.  

V teoretické části (27 stran) autor rozebírá anatomii patra, prenatální vývoj i postnatální růst a 

pohlavní rozdíly. Diplomant vycházel z 89 relevantních citovaných prací, nejčastěji 

cizojazyčných odborných článků, pojednávajících o dané problematice. Šíře i hloubka záběru 

jsou přiměřené dané studii. Bohužel místy text a obrázky ztrácejí přehlednost (např. sledované 

body na patře jsou popsány na straně 24, zatímco na straně 19 se již o nich hovoří jako by je 

čtenář znal).  

Na základě prostudované literatury si autor stanovil následující cíle: 

1. Modelovat vývoj povrchu zdravého patra od 7 let do dospělosti u každého pohlaví zvlášť 

2.Zhodnotit výskyt a míru pohlavního dimorfismu od 7 let do dospělosti. 

 

A formuloval hypotézy.  

1. U obou pohlaví bude růst patra do šířky patrný do 12 let a dále již patra v tomto směru 

neporostou. 

2. U dívek bude docházet k zastavení růstu patra již v 15 letech, zatímco u chlapců bude jeho 

růst pokračovat až do 19 let. 

3. Pohlavní dimorfismus začne být patrný u jedinců kolem 12 let a ve vyšším věku se bude 

zvýrazňovat. 

Formulace 3. hypotézy je diskutabilní, poněvadž z teoretického úvodu je patrné, že růst patra 

se u dívek zpomaluje až po 12. roce. 

Část věnovaná materiálu a metodice má 13 stran. Jedná se o transversální studii. Ke sběru dat 

bylo použito 228 sádrových odlitků pater zdravých jedinců provedených v Brně v rozmezí let 

1975 – 2004. Chtěla bych zde vyzdvihnout, že soubor pokrývá věkové období od 7 do 19 let. 

Odlitky byly naskenovány, upraveny a analyzovány pomocí softwaru Morphome3cs II. , který 

využívá metod geometrické morfometrie. Byla stanovena chyba měření. Použité metody byly 

dobře zvolené, osvědčené z řady předchozích prací Laboratoře 3D metod (Coherent point 

drift–Dense correspondence analýza, analýza hlavních komponent, superprojekční metody, 

Per vertex t-test a analýza konečných prvků). 

Výsledky ( 39 stran) jsou rozděleny do 5 podkapitol, postupně je rozebíráno sledování 

variability patra pomocí PCA, věkové změny morfologie patra u dívek a chlapců, jejich 

porovnání a sexuální dimorfismus. Text je podrobný a je doplněn grafy a barevnými mapami 

zobrazujícími výsledky a jejich významnost.  



Diskuse má 7 stran a velmi dobře shrnuje výsledky, srovnává je s literárními údaji a 

vyzdvihuje nejdůležitější poznatky výzkumu a hodnotí postavené hypotézy.  

Závěr shrnuje výsledky. Hypotéza 1 a 2 byly potvrzeny. Podle očekávání se nepotvrdila třetí 

hypotéza – ve věku 12 let rozdíly mezi chlapci a děvčaty ještě nejsou statisticky významné.  

Závěrem: Autor řešil důležité téma postnatálního růstu patra u zdravých jedinců. Vyzdvihla 

bych především fakt, že se jednalo o odlitky probandů do 19 let, takže je zmapováno období 

růstového spurtu i ukončení růstu. Právě tyto údaje jsou velice cenné pro klinické využití při 

plánování operací jak u pacientů s kraniofaciálními malformacemi, tak po úrazech a podobně. 

Výsledky budou rovněž využity jako srovnávací norma pro studie zabývající se 

kraniofaciálními malformacemi. Použitá 3D morfometrie je moderní metodou, nejvhodnější 

k řešení uvedených otázek. Autor splnil cíle, které si stanovil. Nedostatky jsou spíše 

formálního charakteru, týkají se neobratných formulací, zejména v teoretické části. 

Předkládaná diplomová práce splnila vytyčené cíle a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji 

hodnocení velmi dobře.  

 

 

Otázky: 

Sádrové odlitky pater pocházejí z velmi dlouhého časového období od r. 1975 do r. 2004. 

Dnes je známo, že mezi 70tými. lety a rokem 2000 došlo v rámci sekulárního trendu 

k časnějšímu počátku puberty, urychlení růstového spurtu (PHV) a kostního zrání, rozdíl je 

téměř rok. Je větší část odlitků ze 70. a 80. let nebo z 1990-2004 nebo jsou rovnoměrně 

rozloženy mezi lety 1975-2004?  Je možné ve studovaném souboru sledovat sekulární trend? 

(vzhledem k počtu vzorků předpokládám, že ne). 
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