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Růst a vývoj ušního boltce u dětí ve věku 1 až 6měsíců

Diplomová práce je zaměřena na r,yhodnocení variability ušního boltce u dětí ve věkové
kategorii 1 až 6 měsíců. Specifikace problemati ky vycháze|a z požad'avku podchycení variability a
frekvence morÍblogických a metrických znaků ušního boltce u věkové skrrpiny, u níŽ jsou v této
oblasti sporadické znalosti. Výsledky, zejménastatistické lyhodnocení (frekvence znaků,.),mohou být
aplikovatelné ve forenzní antropologii, konkrétně v oblasti ťotokomparačního identifikačního procesu
uší kojenců v případech úmrtí' únosů' identifikačních sporů apod.

Posuzovaná diplomová práce má standardní strukturu, zahrnuje textovou část a Přílohy. Je
rozdělena do 13 kapitol a subkapitol, struktura členění je přehledná, jednotlivé celky na sebe logicky
navazýí, V seznamu pouŽité literatury je citováno 24 prací,pouze však jedna zahraniční.Celá studie
je vhodně doplněna obrazovou grafickou a fotografickou dokumentací, přehlednými tabulkami (163) a
názornými graý (112),

V,,Úvodu.o se autorka zmiňuje vŠeobecně o sluchu, o prvních ýzkumech zaměřených na
popis struktur a funkcí lidského ucha. ZdůrazňujedůleŽitost ušního boltce z hlediska identifikačního
plocesu s ohledem na irrterindividuální variabilitu' V textu se vyskytují drobné nepřesnosti, které snad
vyp|ývají spíše z nevhodného stylistického ťormul ování než zneznalosti problematiky.

Diplomantka dále definuje ,,Hlavní cíIe diplomové práce. o . zmapování tvarua velikosti
ušního boltce u dětí ve věku 1 - 6 měsíců; morfoskopické vyhodnocení znaků na uŠním boltci; zjištění
rozdílů mezí pravým a levým ušním boltcem; zjištění intersexuálních rozdílů ve tvaru a velikosti
pravého a levého uŠního boltce.

K textu kapitoly ,,Anatomie ústrojí rovnovážného a sluchového.. mám několik drobných
připomínek' Název kapitoly neodpovídá plně obsahu. Popis anatomické stavby a embryoná1nílro
vývoje je správně zaměřen na ušní boltec, zbývající struktury ucha jsou však zmíněny pouze
marginálně.

Text kapitoly oŽivuje zakompono vání obrázků. U obr. č. 3 chybí popis'
D e fi ni ce antropometri ckých b o dů a kate gorizace s omato skopi ckých znaků

z hlediska odborné terminologie popsány správně.

ušního boltcejsou

V další kapitole se autorka věnuje využití jednotlir'ych markant ušního boltce v rámci



kriminalistické portrétní identifikace. 
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Kapitola ,,Materiál a metody.. zahrnuje sloŽení zkoumaného souboru. Podrobně je popsána
metoda měření a metody aplikované v rámci zkoumání. Autorka definuje postup fotografování, směr
osy ob.jektivu s ohledem na pozici ušního boltce. Metodickou část k doplňuje grafické schéma boltce
v přílohové části studie, které prezentuje měrné body na ušním boltci. PouŽité matematické a
statistické metody jsou rybrány správně a jejich popis je přehledn ý avýstižný.

''Výsledky.. diplomové prácejsou uvedeny na 181 stránkách. Jsou přehledně statisticky
zpracovány a srozumitelně popsány, uspořádány do jasných a ýstiŽných tabulek' Grafické vyjádření
výsledků formou sloupcových, spojnicových a koláčových grafu je velmi názorné.Najdeme zde vše,
co vyplynulo ze zkoum ání _ základní statistické parametry, Spearmanovu korelaci, v rámci testování
hypotéz byl pouŽit dvouvýběrový t-test' párový t-test a analýzavariance. Postupy měření a hodnocení
výsledků by|y zvo\eny správně. Soubor 90 jedinců, tj. l80 ušních boltců, mohl b;it vrámci
statistického zpracování rozdělen do početnějších subsouborů' neŽ diplomantkaprovedla.U získaných
výsledků je nutno přistoupit pouze ke kazuistickému zhodnocení. Z konstatování uvedeného na strane
159, cit...:...u dětí se zátěžovou anamnéZou se vyskytuje abnormálně veliký ušní boltec.'....
nevyplývá, zda autorka zahtnu|aty.to jedince do hodnocených souborů, a tím neovlivnila negativně
výsledky.

V ,,Diskuzi.. srovnává diplomantka zjištěné výsledky s výstupy výzkumu pouze jednoho
autora. V dostupné literatuře se totiŽ nesetkala s Žádnou jinou publikovanou prací, která by se zabýxala
studiem ušních boltců u dětí ve věku 1 - 6 měsíců. Mohu konstatova t, že zmapování morfologických a
metrických znak.Ů' ušních boltců dětí této věkové kategorie je opravdu velmi sporadické. A právě tato
skutečnost byla podnětem k rca|izacidiplomové práce.

,,Záv r.. diplomové práce je velmi obsáhlý. Dávám ke zvá ení, zd'aby nebylo vhodn iší
záv r zredukovat a interpretovat v tšinu textu V ásti,,Výsledky...

odkazy na pouŽitou literaturu odpovídají citacím uvedeným V seznamu použité literatury'
Počet citací svědčí o teoretick ém zv|ádnutí problematiky.

Autorka disponuje správnou odbornou terminologií, stylistická úroveň textu zaměřeného na
interpretaci výsledků je dobrá. Pouze některé pouŽité výrazyjsou poněkud archaické nebo chvbné
(ramena se rozsidlují, skleslina, antitrag, apod.).

Mohu konstatovat, Že autorkazv|ád|ateoreticky i prakticky témazad,ané práce. Podařilo se jí
popsat morfologickou a metrickou variabilitu ušního boltce dětí ve věkové skupině l -6 měsíců.



Závěr

Diplomovou práci hodnotím jako pěkně zptacovanorr, mapující aktuální problematiku fvzické
antropologie.

Předložená studie splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji jako
oponent doporučuji k obhajobě.
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