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Oponents\ý posudek na diplomovou práci Radky KUBELKoVE,:

Vypracování norem zubního věku pro současnou českou populaci (chtapci)

Diplomovápráce Radky Kubelkové si klade za cil' vypracování norem zubního

věku pro současnou českou populaci chlapců. Zvolené téma je přínosné nejen

pro obor antropologie, ale i pro další obory, jako je například ortodoncie,

která diagnosticky i terapeuticky využívá hodnocení skeletálního a dentálního

věku jedince. Význam práce vidím rovněž ve spojení vysledku diplomových

prací R. Kubelkové a L. Podska1ské, protože představuje hodnotnou a velmi

potřebnou aktuální báui datpro hodnocení dentálního vývoje a stanovování

biologického věku u naší současné dětské populace.

Diplomovápráceje pečlivě zpracovánana90 stranách, obsahuje 9 kapitol. Má

6 stran příloh, obsahuje ďáIe 45 tabulek a 54 obrázků (na většině obrázků jsou

uvedeny grary). Seznam odborné literatury obsahuje 61 odborných publikací z

let 1985 - 2a06,18 titulů pochází zLet2aaa - 20a6.

V úvodu autorka podává dobře zpracovaný Ú,,oj chrupu a podrobně

charakterizqejeho jednotlivá stádia. Vedle porovnání stranového vývoje zubů

dolní čelisti u chlapců je podrobně zpracován posfup ývoje mineralizace

jednotIivych zubů v souvislosti s věkem jedince.

Hodnocený soubor dat byl ziskán analýzou 309 panoramatických rentgenoqich

snímků zhotovenýchza srovnatelných technických podmínek na jednom

pracovišti. Autorka stanovila pro vyšetřovanou skupinu požadovaná data,

statisticky je zpracova|a a porovnala je jednak s výsledky prací zerněÍených na

metody stanovení věku, jednak s údaji získanými stejným způsobem pro

současnou dívčí populaci (diplomovápráce L. Podskalské). Autorka nenašla

statisticky ýznamný rozďíl.ve rlývoji zubů mezi sledovanými skupinami



chlapců a dívek v naší současné populaci. Prokazuje rovnoměrnou oscilaci
/ věkového rozpětípři dosažení sledovaného vývojového stádia zubu. Při

porovnání zjištěných skutečností s s výsledky obdobných šetření v odborné

literatuře nenašla statisticky vý marnný rozdíI.

K práci mám několik drobných připomínek, které nikterak nesnižují její úroveň:

- opakovaně užiý výraz ,,trva|á,o dentice doporučuji nahradit ýruzem ,,stáIá,,

dentice,

- drobné překlepy na str. 81(pánvní kost, srovnáním místo srovnání)

- poněkud méně přehledné je uvádění grafir na obrázcích ,

- nagrafech, býjsouuvedenyjako obrázky, není dostatečné označení os (např.

na obr. 23 na ose y procento pozorování, na obr. 24 naose y v téže souvislosti

uvedeno Y,),u sloupcoých grafii není v popise zohledněna lateralita (např. graf

na obr.29).

Záv&:

Diplomová práce je velmi dobře sty|izovaná a přehleďná a srozumitelná.

Má jasně stanovené cíleo které splnila. Aktivní zájem autorky o

zpracovávané téma je nepřehlédnutelný. Domnívám se, že práce nejen

splňuje, ale i přesahuje požadavky kladené na diplomovou práci a ráda ji
doporučuji k obhajobě.
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