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Recenzní posudek na dip|omovou práci Lenky Machutové:
.'Dermatog|ýická charakteristika pacientů s kostními

dysplaziemi"

Dip|omová práce je věnována aktuá|ním prob|émům dermatog|yfického

hodnocení pacientů s kostními dysp|aziemi'

Posuzovaná práce standardní strukturu dip|omový prací, je napsána v rozsahu

122 stran včetně úvodu, závěru, výsledků, seznamu |iteratury. V prácije uvedeno ve|ké

mnoŽství vhodné obrazové dokumentace, schémat, grafů a tabu|ek s konkrétními

naměřenými hodnotami.

Aktuá|nost tématu je ve|mi vysoká, zejména z poh|edu do budoucna, výsledky

mohou veImi dobře dop|ňovat genetické hodnocení pacientů. Dermytoglyfické

hodnocení má neustá|e své pevné místo v identifikačních zkoumání a hodnocení

papi|árních |inií můŽe přispět i k predikci některých vývojových vad, odchy|ek ve vývoji

jedince a přispět tak k zÚŽení skupinové příslušnosti jedinců.

cí| práce by| zvo|en jako získání dostatečného mnoŽství dermatog|yfických

otisků u jedinců s vybranou vádou a jejich hodnocení a statistické zpracování'

Ke sp|ně1í cí|e postupuje autorka především metodou měření, dá|e vyuŽi|a

matematické mode|ování a statistické vyhodnocení kore|ačních vazeb. V dip|omové



práci pouŽi|a autorka V dobré kombinaci zák|adnl metody vědeckého poznání;

experimentá|ní metody, metody |ogické (indukce, dedukce, ana|ýza, syntéza) metody

komparace a metody srovnávací. K pouŽitým metodám nemám připomínku

obsahové a formální náleŽitosti. Dip|omová práce má |ogickou a standardní

strukturu vědecké práce, je č|eněna do 12 kapito|, včetně úvodu a závěrŮ. Práce je

napsána přeh|edně a srozumite|ně. K formá|ní stránce nemám připomínek. Poměrně

rozsáh|á citace |iteratury svědčí o dobrém přeh|edu autorky o současném stavu

rozpracovanosti prob|ému'

V dip|omové práci ve|mi oceňuji statistické zpracování naměřených hodnot, tato

část dip|omové práce značně zvyšuje kva|itu práce a její přínos pro rozvoj vědeckého

poznání a praktické vyuŽití výs|edků. Přínos práce je nejen v ob|asti antropo|ogie a|e

také pro kriminalistickou dakty|oskopii.

Závěr

Po prostudování dip|omové práce jsem dospě| k přesvědčení, Že se dip|omantce

Lence Machutové podaři|o stanovené cí|e Se sp|nit, dip|omová práce na téma

Dermatoglyfická charakteristika pacientů s kostními dysp|aziemi sp|ňuje všechny

parametry a je p|ně způsobi|á k obhajobě.

Ce|kově diplomovou práci hodnotím pozitivně, práci doporučuji k obhajobě a

navrhuji známku _ výborně'
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