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

 
 
Diplomová práce Hany Ruskové patří mezi studie, zabývající se tvarem patra u pacientů s 
nejčastější orofaciální vadou, tj. jednostranným rozštěpem rtu a patra, oproti názvu navíc 
srovnává 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.  
 
Práce je standardně členěna do 8 kapitol, které jsou dokumentovány 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 bez zásadních chyb, autorka správně cituje. 
Cíle jsou formulovány jasně, kapitoly materiál a metodika obsahují všechny potřebné údaje o 
pacientech a použitých přístrojích, pokud se týká softwaru a morfometrického zpracování 
dat, mám následující připomínky: 
 
1, Ne zcela vhodné obraty: „s rozlišovací přesností 0.2 mm“ (metodika, str. 34), „emitování 
bodového paprsku na snímaný předmět. Jeho senzory pak snímají …“ (metodika, str. 34) 

2, Nepřesná nebo nedostatečná definice landmarků, což by v případě publikace jistě bylo 
předmětem námitek recenzentů „ … první landmark.  Nachází se na dentální papile a spolu s 
dalším druhým landmarkem, který se nachází v oblasti mezi prvními stálými moláry, definuje 
střední linii patra.“ (metodika, str. 34). Jen na okraj, střední linie patra není dále v práci nikde 
využívána.  

3, U hardwaru i softwaru je třeba udávat výrobce (Pixform, Rapidform, MorphoStudio, 
Photoshop). 

4, Nejsem si zcela jist vhodností termínu „Dense correspondense models analysis“ 
(metodika, str. 35). Běžně se používá označení Dense surface models, nebo dense surface 
point distribution models. Autorka metodiku označuje jako Dense correspondence models 
analysis, přičemž nalezení těsné korespondence je jen jednou z komponent celého postupu, 
nejde o analýzu v pravém slova smyslu. V popisu postrádám vysvětlení co je jejím smyslem, 
zcela pak chybí popis procedur, které jí logicky následují – unwarping, GPA všech bodů 
(vertexů) povrchů. 

V praktické části diplomové práce bylo na začátku analýzy 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, 
kdy 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.  

Otázky: 

1, Proč je hodnocení provedeno zvlášť pro UCLP, zvlášť pro kontroly a teprve pak 
dohromady pro obě skupiny? 



2, Co přesně v grafech představují elipsy? (od grafu 5.10, str 53) 

3, „Průměrné patro kontrolní skupiny bylo transformováno do průměrného patra UCLP  
pacientů.  Oblasti modré a tyrkysové barvy představují oblasti patra, které jsou oproti normě 
menší.“ Jakou normu má autorka na mysli? 

4, Srovnání UCLP, kontroly a BCLP – byla rovněž u BCLP pacientů provedena 
morfometrická analýza nebo jde o převzatá PCA skóre a jejich vynesení do grafů? 

Závěr: Diplomovou práci Hany Ruskové považuji jak po formální, tak po odborné stránce, za 
zdařilou.  Dosahuje požadované úrovně kladené na diplomové práce oboru antropologie. Je 
až na výjimky napsána srozumitelně a čtivě, výsledky jsou správně interpretovány, 
diskutovány a srovnány s relevantním počtem literárních zdrojů. Práce podle mého názoru 
splnila zadané cíle i podmínky diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a 
klasifikuji ji výborně. 
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