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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 

x  oponentský posudek 
Jméno posuzovatele: 
Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. 
Datum:  
31.5.2015 

Autor:   Natálie Tichá 
 
Název práce: 
Růst páteře v dětství a adolescenci s ohledem na pacienty s adolescentní 
idiopatickou skoliózou 
 
x  Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Práce shrnuje antropometrické a radiologické poznatky o růstu páteře během dětství a 
adolescence a má za cíl predikci růstu páteře v klinické praxi u zdravých dětí a dětí 
s adolescentní idiopatickou skoliózou (AIS)  
Struktura ( členění) práce:  
Práce má 33 číslovaných stran, z toho 24 stran je odborný text, na stranách 25-33 
jsou uvedeny citace v počtu 121. V úvodu autorka seznamuje se základními pojmy a 
formuluje cíle práce. Druhá kapitola je věnovaná anatomii obratlů a páteře a její 
nejčastější deformitě  - adolescentní idiopatické skolióze. Třetí kapitola pojednává 
obecně o růstu a shrnuje základní auxologické poznatky. Čtvrtá kapitola se zabývá 
růstem se zaměřením na páteř. První část této kapitoly shrnuje výsledky 
antropometrického měření. Zvláštní pozornost je věnována sekulárnímu trendu. 
Druhá část čtvrté kapitoly porovnává radiologická data  o růstu páteře se zvláštním 
zaměřením na predikci dalšího růstu páteře. Pro predikci růstu páteře je nezbytné co 
nejpřesnější určení biologického věku. Proto je otázce biologického věku a zvláště 
různým metodám hodnocení kostního věku užívaným ve světě k predikci růstu 
páteře věnovaná samostatná pátá kapitola. V závěru jsou stručně shrnuty základní 
poznatky z jednotlivých kapitol.  
 
Jsou použité literární zdroje dos tatečné a jsou v  práci správn ě citovány?  
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z li terárních zdroj ů? 
Autorka použila ve své práci relevantní zdroje z naší i zahraniční literatury, 
auxologické i radiologické, kineziologické a ortopedické. Seznam literatury obsahuje 
121 citací článků a monografií  2 internetové odkazy, od prací zakladatelů 
jednotlivých oborů z druhé poloviny minulého století po nejnovější práce s vročením 
2014. Kromě 22 českých prací jsou ostatní ze zahraničních odborných časopisů a 
monografií v anglickém jazyce.    
Práce jsou správně a jednotně citovány a všechny jsou zařazeny v textu. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardn ě) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním zp ůsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky.  
 
Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyko vá 
úrove ň): 
Formální úroveň práce je výborná. V textu je zařazeno 7 jednotně upravených 
tabulek, 7 obrázků převzatých či upravených podle jiných autorů, vždy řádně 
citovaných a 3 vlastní grafy porovnávající růstová data z českých výzkumů z roku 
1987 a 2006 vždy s řádnou citací zdrojů.   
Práce je přehledná i díky použitému desetinovému číslování, text je 
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srozumitelný,čtivý  a logický bez pravopisných chyb a překlepů.   
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Autorka velmi zdařile splnila výše deklarované cíle. Vytvořila záslužnou kompilaci 
auxologických prací pojednávajících o růstu a výsledcích jednotlivých výzkumů, 
kterých bylo uveřejněno velké množství, jak dokládá v rozsáhlém seznamu literatury. 
Publikovány jsou také radiologické práce, mapující růst jednotlivých částí skeletu, 
zpravidla z materiálu minulého století, kdy ještě bylo možné snímkovat referenční 
soubory zdravých jedinců. Tato data nebyla v minulosti vždy správně auxologicky 
interpretována. Cenné je zpracování moderních metod hodnotících biologický věk ve 
vztahu ke skolióze, její progresi a léčbě a shromážděné údaje o růstu páteře 
zdravých dětí i dětí s AIS. 
Autorka jednoznačně prokázala schopnost samostatně pracovat s odbornou 
literaturou.   
Osobně si cením i nezastupitelné práce školitelky, která studentku zkušeně vedla.  
 
Celkové hodnocení:  Práci hodnotím jako výbornou. Celkové hodnocení bude ale 
možné až po prezentaci práce, diskusi a zodpovězení otázek zkušební komise.   
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
Otázky nemám.  
O růstu obratlových těl a disků u dětí zdravých a dětí s AIS pojednávají v monografii 
Idiopatičeskij skolioz: diagnostika, patogenez (2009)  autoři M. Dudin a D. Pinčuk – 
doporučuji porovnat jejich data s Vámi uvedenými studiemi.  Mohu zapůjčit. 
  
Auxologické poznatky o růstu páteře nejsou obecně známé mezi ortopedy, 
spondylology a spondylochirurgy. Proto doporučuji zpracovat tuto část Vaší práce 
jako přehledový referát a poslat k uveřejnění do časopisu „Pohybové strojí – pokroky 
ve výzkumu, diagnostice a terapii“.  
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 
x  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 

 
 
 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozd ěji do 31. 5.  2015   na adresu 
petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro ú čely zve řejnění na internetu pro studenty ), a dále 
podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu: 

• doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 7 
128 44 Praha 2 
Česká republika 

 
 

 


