
Školitelský posudek na diplomovou práci Hany Ruskové: 

 

Morfometrická analýza povrchu patra u pacientů s celkovým 
jednostranným rozštěpem rtu a patra 

 

Diplomová práce Hany Ruskové je založena na 3D morfometrické analýze povrchu patra u 

pacientů s nejčastější orofaciální vadou, tj. jednostranným rozštěpem rtu a patra. Ačkoliv 

tomu název neodpovídá, obsahuje navíc srovnání morfologie patra také s oboustrannými 

rozštěpy, což je jakési celkové srovnání navazující na studii Bejdová et al. (2011), které bylo 

vytvořené s ohledem na publikování zpracovávaných dat. Studie je součástí výzkumu, na 

kterém spolupracuje Klinika plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

v Praze, katedra antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity 

v Praze popř. ÚEM AV ČR.    

Pomocí moderních metod geometrické morfometrie byly hodnoceny dentální odlitky UCLP 

pacientů průměrného věku 14,8 let (v rozmezí od 11,8 do 17,2 let) a kontrolního souboru 

průměrného věku 14,7 let (14,1 – 15,7). Modely byly naskenovány pomocí 3D skeneru 

Roland LPX – 250, dále pak upravovány za využití příslušného softwaru. Je zde na místě 

vyzdvihnout jak odbornou náročnost dané problematiky, tak časovou náročnost vytváření 3D 

modelů patra, které byly vstupními daty následných analýz. 

Práce je standardně členěna do 8 kapitol, které jsou dokumentovány přehlednými obrázky či 

grafy a vychází přibližně z 90 položek citované odborné literatury a 3 internetových zdrojů. 

Teoretická část je členěna do 4 hlavních podkapitol, z nichž právě poslední zabývající se 

především morfologií patra je nejobsáhlejší, nejvíce koresponduje s praktickou částí a je 

výchozí kapitolou pro následnou diskusi. Text je velmi zdařilý, autorka správně cituje, 

teoretická část je proto velmi dobrým odrazovým můstkem práce a svědčí o rozsahu 

vědomostí diplomantky.  Cíle jsou formulovány jednoznačně a výstižně, kapitoly materiál a 

metodika obsahují všechny potřebné údaje o pacientech, použitých přístrojích, softwarech a 

vlastním morfometrickém zpracování dat.  

Také praktická část diplomové práce je velmi zdařilá jak po odborné, tak po grafické, 

jazykové a interpretační stránce. Na začátku analýzy bylo nutné testovat, zda poněkud širší 

věkový rozptyl v průměru patnáctiletých pacientů nekoreluje s tvarem a velikostí patra. Byla 

provedena multivariační regresní analýza za použití 10 nejvýznamnějších komponent, 

přičemž výsledky MANOVA demonstrují vysokou míru nezávislosti. Další kapitoly na sebe 



logicky navazují. Nejprve je analyzován celkový povrchový tvar patra u UCLP pacientů, pak 

kontrolní soubor, následuje jejich srovnání a srovnání s nejzávažnější dříve již analyzovanou 

rozštěpovou vadou. U všech souborů je pečlivě studována variabilita souborů i průměrný tvar. 

Výsledky jsou v jistém směru zjištění již dříve publikovaných morfologických vlastností 

daných vad, nicméně přináší i poznatky nové: „ UCLP patra jsou typická výraznou asymetrií 

patrové klenby s maximální výškou v přední části patra v místě rozštěpu a v zadní části na 

straně bez malformace. Sklon a poloha patra po jejich superprojekci se u souborů UCLP a 

BCLP pacientů odlišuje od kontrol. Jejich patra mají níže položenou premaxilu, tudíž nižší 

polohu bodu papilla incisiva.“ Za velmi přínosný výsledek považuji zjištění, že variabilita 

celkového povrchu patra, tedy i heterogenita souboru stoupá se závažností postižení, které 

dosud nebylo publikováno. 

 

Závěr: Diplomovou práci Hany Ruskové považuji za velmi zdařilou jak po formální, tak po 

odborné stránce, její výsledky budou základem připravované publikace v některém z časopisů 

s biomedicínskou tématikou. Nepochybně dosahuje požadované úrovně kladené na diplomové 

práce oboru antropologie. Je napsána srozumitelně a čtivě, není zatížena spěchem při 

dokončování, které se často projevuje úrovní diskuse či chybami v citované literatuře.   Při 

statistickém zpracování ani při interpretaci výsledků jsem nezaznamenala vážnější nedostatky. 

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

k obhajobě a klasifikuji ji výborně.  
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