
Posudek na diplomovou práci Bc. lvy Frintové ,,Sledování vývoje

morfologie obličeje u pacientů s celkovým jednostranným

rozštěpem rtu a patra: Iongitudinální studie"

Předložená diplomová práce je napsána v rozsahu  107 stran s bohatou

obrázkovou a grafickou dokumentací.  Práce je napsaná velmi pěkně jak po jazykové,

tak po formální stránce s minimálním počtem překlepů.  Presentované výsledky práce

jasně prokazují způsobilost autorky k vědecké práci.  Něž vyslovím závěrečnou

pochvalnou formulku s doporučením práce k obhajobě dovolím si položit pár otázek a

připojit pár kritických  připomínek,  které   mě napadly při čtení textu.

Nejprve pár poznámek k obsahu jednotlivých kapitol.   Práce začíná

abstraktem a poděkováním a pak teprve následuje obsah  práce a seznam použitých

zkratek. Abstrakt je velmi důležitá kapitolka každé práce,  neboť ho čtenář většinou

začíná číst jako první.  Má předepsaná pravidla pro psaní a obsahuje vždy úvod,

metodiku, výsledky a závěr. Ve strukturovaném abstraktu jsou tyto častí přímo

označeny. V abstraktu nestrukturovaném je rozdělení stejné, pouze bez názvů

jednotlivých částí.  Nerozuměl jsem následující větě v abstraktu: „Pro odstranění

velikosti byla použita  Prokrustovská transformace ...... ".  Otázka: velikosti čeho,  a

proč ji odstranit.

Další věta: Ve věkovém  intervalu 5 -10 let se obličej relativně prodlužuje díky

oddálení alveolárních výběžků .....  U pacientů s rozštěpem  lze pomocí oriodontické

léčby oddálit maxilární alveolární výběžky od sebe, čili do stran.  Nedovedu si

představit, Že se tímto obličej prodlouží.  Prosím o vysvětlení.

V úvodu práce bývá zvykem shrnout dosavadní literární poznatky o zvolené

problematice,  která vyústí ve zjištění co je třeba ještě udělat a proč jsme tuto práci

dělali. A jaké jsme si vytkli cíle.  MÍsto toho se dočteme o incidenci rozštěpů, o

příčinách vzniku a rozštěpů a jejich prevenci. Jediným důvodem provedení této práce

je zvolení metodiky geometrické moriometrie pro hodnocení vývoje splanchnokrania.

Ale nesporné výhody  této metody pro hodnoceni tvarových změn během vývoje, jei.í

princip a možnosti autorka zatajila.  Dočetl jsem se tedy, Že diplomová práce je

zaměřena na hodnocení růstu orofaciální oblasti u pacientů s celkovým

jednostranným rozštěpem a bezprostředně navazuje na práce prof. Šmahela  a dr.

Velemínské. V tuto chvíli jsem to chápal tak, Že se jedná pouze o prověření nové



metody pro hodnocení teleretgenů bez ambice na získání nových výsledků.

V brilantní kapitole pozorování jsem se naštěstí dověděl, Že to není pravda.

Na konci úvodní kapitoly jsou uvedeny Hypotézy.   Co vás vedlo k vyslovení těchto

hypotéz? Hypotézy se obvykle uvádějí až po důkladném a kritickém zhodnocení

současných vědomostí  růstu splanchnokránia u pacientů s rozštěpovými vadami na

základě literární rešerše.   Bez znalosti   současných vědomostí o problematice to není

možné.

První dvě hypotézy bych zcela vynechal nebot' jejich platnost je evidentní. Sama

autorka jejich platnost potvrzuje na straně 16.

Cíle práce jsou v pořádku.

Kapitolu Literárni přehled bych podle dosavadních zvyklostí zařadil do úvodu. V této

kapitole autorka ukazuje široký záběr anatomických a embryologických znalostí,

pojednává o etiologii a incidenci obličejových rozštěpů.  Kromě incidence této vrozené

vady se neopomněla zmínit  ani  o možnostech   prevence.   V kapitole růst kránia u

CLP se dostává k rozboru dosavadních znalostí o skeletálních odchylkách   během

vývoje obličeje.  Na závěr této kapitoly popisuje základní způsoby chirurgické a

ortodontické terapie.

Poznámky k této kapitole:

Strana  16:  rozštěp patra může vznikat v důsledku patologie patrových plotének (ty

mohou být příliš široké nebo hyponastické -zřejmě překlep) -domnívám se Že tam

asi má být úzké ploténky.

Strana 20: tečka až za citaci -překlep

Obrázek 2.5.   Chybí legenda -co je čarkovaně a co je plně

Strana 23: obě části rtu jsou propojeny tzv.  Simonartovým pruhem. . .

Simonartový pruh je část amnja,  nechápu jak propojuje obě časti rtu?

Strana 27: diabetes melitus  11 je spojován s...  proč ne i diabetes typu  1  ?

Strana 29:  sjlný protektivní účinek byl zjištěn pro užívání kyseliny listové?  Bohužel to

neplatí, což nemusíte vědět.

Strana 34:  pořadí citací podle letopočtu Šmahel 99 a pak Dušková 2007

Strana 36:  pořadí citací podle letopočtu (2 řádka)

Strana 36:  Rose Thopson,  Mirault,  Blair,  Brown,  Mc dowell nejsou uvedeni

v literatuře,   Tenison-Randal není uveden v literatuře

Strana 37:  obr.  2.14:  chybí legenda k číslům



Strana 38:  3 řádek z dola: transverzální růst maxily je z velké části dokončen kolem s

roku života  ...............  opravdu??? A hned  na další stránce

Strana 39:  po ukončení růstu maxily (po  14 roce Života)  .......  Opravdu?

Strana 39: orthodontická léčba probíhá od narození do dospělosti  .... To je nadsázka

-od narození ne ,

ortodontie je zaměřena na normalizaci polykací schopnosti .. tomu nerozumím

Materiál a metoda

Je napsána velmi pěkně a přehledně.  Nemám připomínek.

Výsledky

Moc hezké.

Strana 51:  * =  hladina významnosti  1,  ** = hv 2,   ***   =  hv3  ???? V tabulce 4.1.

Strana 80:  Obr 4.4-chybí legenda k čarám v grafu.

Diskuze: velmi pěkná kapitola

Strana 94:  pouze hloubka horní čelisti není zmenšena   -podle Šmahela a nebo

existuje i j.iný názor?

Závěry: Velmi zajímavý a zásadní výsledek je, Že diplomantka objevila touto

metodou největší tvarové změny v   horní čelisti mezi 5. -10.  rokem Života a nikoliv

v období puberty jak se doposud předpokládalo.   To stojí za ústní vysvětlení.

Strana 99 popisuje najednou hypotézu V předchozím textu kapitoly závěr pouze cíle.

Literatura: Ve většině časopisů se uvádí v literatuře rok,   ročník a stránky -

vynechává se svazek (údaj. v závorce). V každém případě je třeba psát všechny

literární údaje stejným způsobem tedy bez údaje v závorce a nebo s tímto údajem.

Strana  101 :  Dušková et al., 2007 -je třeba vypsat všechny autory!!!!

Závěrem bych rád konstatoval, Že vytčené cíle diplomové práce byly splněny.

V předložené diplomové práci jsem nenalezl zásadní interpretační chyby,  a mohu

autorce pogratulovat k dosaženým výsledkům. Mé poznámky a připomínky nejsou

zásadního charakteru a nesnižují kvalitu dosažených výsledků.

Předložená diplomová práce prokazuje předpoklady autorky k samostatné

tvořivé vědecké práci a k obhájení diplomové práce.  Doporučuji proto práci

k obhajobě.
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