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Jaroslavy Reiserové: Růst a vyvoj ušního bo|tce u dětí ve věku 1 až 6měsíců

U člověka se ušní boltec vyznačuje řadou charakteristik, které jsou důleŽité jak z hlediskafylogenetického vývoje, tak i při sledovaní dědičnosti určitých znaků .Tyto charakteristikyjsou pro svou variabilitu i interindividuální zvláštnost dobrym vodítkem při popisu osoby aidentiírkaci ve forenzní praxi.
PředloŽená diplomová práce byla zad,ána ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem Prahaa navazuje na obhájenou DP ing. M. Panošové. Yychizi z potřeb soudní kriminalistiky azabývá se tématem variability růstu a ývoje ušního boltcó u dětí nejniŽší věkové kategorie

1 až 6 měsíců
Diplomantka ve své práci zjišt'ovala u souboru chlapců a dívek přímým měřením základnímetrické znaky ušního boltce ( fyziognomickou déúu a šířku j u na,t.a ně z pořízených

fotografií se pokusila metricky zmapovat jednotlivé anatomické znaky na ušním boltci aposoudit některé morfoskopické ( somatoskopické) znaky, Ze získanýóh výsledků provést
v záj emné porovnání antropometrických a fotometrických dat.

Diplomová ptáce je velmi obsáhlá. 168 stran včeině literatury.Je přehledně uspořádána avhodně členěna do 13 hlavních kapitol snásledným členěním do jódnotlivých podkapitol.
Zahrnuje textovott i přílohovou část s obrazovou a tabulkovou dokumentací zjišt,ovaných
rozměrů (22 str .) a přiloŽené CD ' Získané údaj e j sou pro přehlednost prezento,,a,'y
163 tabulkami a 1 12 grafy typu box plotů, přímťových a koláčových grafu'

Sledovaný soubor čítal 90 dětí po 30 vkaždévěkové skupině rozjctene podle pohlaví(l5 chlapců a 15 dívek).Rozdělením souboru podle pohlaví a veku došlo kzákonitémuvýraznému sníŽení četnosti vjednotlivýclr podsouborech. Diplomová práce tím získávácharakter kazuistické studie. U kaŽdého dítěte byly na obou ušních bolicích hodnoceny 2metrické rozměry a.|9.rozměrů z fotografie. Ze získáných parametrů bylo následně vypočteno
12 indexů. Dále vyhodnotila procentuáln.í zastoupeni it výuraných somatoskopických znaků.Celkem bylo provedeno 180 měření a vyhodnocerro 5.41 r ,iaa;ri. Zjišt,ovanévldálenost i mezizvolenými body na ťotografické dokumentaci ušního boltce pomohou zmapovat tvarovoumorfologii ušního boltce dětí Sledované skupiny. Vyvořené indexy z naměte'i1,ch hodnot násmolrou informovat o růstových změnách.anatomických struktur ušního boltce. Získanévýsledky, zejména statistické vyhodnocení a frekvence znaků mohou b.ýt aplikovatelnév rámci forenzní antropologie při portrétní (fotokomparační) identifikaci osob.
Po celou dobu řešení dané ptáce zujímala diplomantka aktivní přístup, měIa živý zájem odanou problematiku a prokázala obtovskou irpělivost při r,7šetřování dětí a zpracování

získaných dat' Studie splnila zadaný úkol, ktery nebyl snadný. Náročnost sběru dat u tak
malých dětí i ne vŽdy vstřícný přístup pracovníků Kojeneckého ústavu diplomantk a zv|ád|ana výbornou. Pracovala velmi samostatně a přehledně zpracovala, utříáila a r,yhodnotila
získarré údaje. Prokáza]a schopnost samostatného zpracov ání zadaného tématu a splnitvšechny naplánované cíle.

Předkládaná studie má po formální stránce velmi pěknou úroveň a svým obsahem irozsahenr z.iišt'ované problematiky splňuje všechny poiadavky na odbornou diplomovotrpráci.
Doporučuji k obhajobě.
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