
Skolitelský posudek na diplomovou práci Radky Kubelkové:

Vvpracování norem zubního věku

pro současnou českou populaci (chlapci)

S potřebou přesného odhadu biologického věku člověka se setkáváme v mnoha

lékďských, ale i vědních oborech. Stanovení biologického věku je např. důležité pro

identifikaci růstových poruch dítěte, nebo v oblasti historické antropologie' kde určení
doŽitého věku u kosterních pozůstatků člověka je zék|adní vstupní informací pro

paleodemografickou ana|ýzu studované lokality. Hledáme tedy indikátory kostemího, popř.

zubního věku, s nejsilnější korelací s věkem chronologickým.

Diplomová práce Radky Kubelkové se zabývá vývojem chrupu současné populace chlapců a

hlavním cílem bylo vypracování norem zubního věku s ohledem na uplatnění v orthodoncii a

kostemí antropologii. Kromě tohoto stěŽejního záměru práce odpovídá na oténku laterality

mineruIizace chrupu dolní čelisti, pohlavního dimorfismu, autorka zďe srovnává vlastní

výsledky s dostupnou literaturou. Téma bylo zvoleno s ohledem na projekt vyuŽívajíci
moŽnosti grafické ana|ýzy dat v osteologiii podpořený Grantovou agenturou Univerzity
Karlovy, ě. 27 0 l2004/B.BIo/PrF.

Práce je standardně členěna do 9 kapitol, které jsou dokumentovány 54 obrazky. 45 tabulkami
a doplněny Seznamem tabulek a obtazovými přílohami (kapitoly 8 a 9). Práce obsahuie

celkem 61 citací odborné tuzemské i zahraniční literatury.

Úvod práce čtenáře seznamuje se studovanou problematikou a dílčími cíli práce, které jsou ve

výsledcích v dané posloupnosti průběŽně rea|izovány. Teoretická část je členěna do několika
podkapitol a postupně popisuje anatomii a histologii lidské dentice, dočasnou a trvalou
dentici, mineralizaci a erupci chrupu a končí pro práci stěžejním tématem, a to metodami

hodnocení zubního věku podle dentice. Právě k posledně jmenované podkapitole se vztahují

néaomé přílohy, které jsou jakýmsi shrnutím ve světě nejběžněji používaných metod určování

zubního věku.

Kapitola Materiál a metodika je vypracována stručně' proto bych zde ráda vyzdvihla
nesmímě časově i po odborné stránce náročnou práci při pŤiřazování vývojových stádií

mineraIizace všem jednotlivým zubům na panoťamatických RTG snímcích. Diplomantka
v souvislosti s tématem práce úspěšně absolvovala zkoušku z dentá|ní antropologie a
konzultovala danou problematiku s odbornými konzultanty, tj. se stomatology Dr. Kot'ovou a

Dr. Trefným. Identifikaci vývojových stádií prováděla Radka Kubelková společně s kolegyní
Lucií Podskalskou a po zhodnocení všech snímků obě zkontrolovaly první polovinu snímků,



(
aby byly nejasné případy (popř. počáteění chyby) odstraněny' Ačkoli se to na první pohled na

hlavním výstupu práce v podobě tabulky nemusí tak jevit, práce byla nesmírně časově

náročná a diplomantka k ní přistupovala velice svědomitě.

Výsledková část

Pro porovnání vývoje zubů pravé a levé strany mandibuly bylo pouŽito kontingenčních

tabulek a párového t-testu (str. 27), jeho výsledky však nejsou nijak komentovány' není

přiložena ani tabulka t-hodnot a pravděpodobností. V diskuzi jsou pak uvedeny výsledky

jiných autorů, ale chybí konfrontace s výsledky vlastními.

Nejpodrobněji je zpracována kapitola popisující mineralizaci jednotlivých zubů, která je

přehledně doplněna 3 typy grafir a zák|adními statistickými ukazateli' které jsou pro každý

zub zvlášť soustředěny v tabulce. Celému textu předchází stránkové zdůvodnění zaÍazeni

grafu a jejich účel. NejdůleŽitější a nosnou kapitolou jsou vlastní normy at, jiŽ ve formě

tabulek nebo souhmných grafu. Výsledkovou část uzavírá srovnání minera|izace chrupu mezi

chlapci a dívkami (použité výsledky z práce Lucie Podskalské) a srovnání vlastních výsledků

s literaturou.

Diskuse si zachovává členění z výsledkové části a autorka zde projevi|a analytické a

kompilační schopnosti, potvrdila, že umí v7užívat tuzemské i zahraniční informační zdroje.

Ráda bych se zeptala, pro které věkové skupiny autorka povaŽuje noÍny za relevantní, jak je

možné je doplnit či uŽivatelsky zpřístupnit. Lze je využít pro hodnocení mineralizace chrupu

horní čelistl? Závěr je naprosto jednoznačný a jednoduše a dobře zformulovaný.

Shrnutí: Diplomová práce dosahuje vysoké úrovně. Je napsána srozumitelně, jasně a dobým

slohem. Většina kapitol je pojata stručně, ale formálně správně a přehledně. odborná

terminologie dané problematiky je sloŽitá a autorka se s ní s přehledem Vyrovnala. Při

statistickém zpracování ani při interpretaci výsledků jsem nezaznamena|a važnější

nedostatky. Práce tedy splni|a zadané cíle, daleko přesáhla požadavky kladené na

diplomové práce učitelského směru studia, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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