
ABSTRAKT 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila sledování a výzkum růstu dětí v Praze 

a Středočeském kraji.  Zajímá mě především růstové období mladšího školního věku 

(odpovídá I. stupni povinné školní docházky), nicméně ve své diplomové práci pracuji 

také s růstovými údaji kojeneckého a předškolního věku u sledovaných dětí. Je to 

především z toho důvodu, že k vyhodnocení růstu dítěte potřebuji růstové údaje 

z delšího časového úseku.  

Oblast dětské antropologie mě velmi zajímá a růst každého dítěte vnímám jako velmi 

zásadní pro jeho další život. Konečná výška a váha každého jedince, tedy celkové 

tělesné proporce, mohou mít významný dopad na další život každého člověka. Jsem 

přesvědčena, že mohou mít zásadní vliv na zdravotní stav, společenské uplatnění a 

sebevědomí každého z nás. 

Za velmi ochotné spolupráce pražského pediatra se mi podařilo nashromáždit 

růstové údaje pražských dětí. Tato získaná data bych ve své práci velmi ráda 

porovnala s růstovými údaji dětí žijícími ve Středočeském kraji. Růstová data těchto 

dětí jsem získala za laskavé spolupráce rodičů mých žáků, známých a přátel dle 

zdravotního průkazu dítěte. V tomto průkazu pediatr zaznamenává růstové údaje 

dítěte při každé povinné prohlídce. 

V teoretické části se věnuji především popisu jednotlivých etap růstových období, 

faktorům ovlivňujícím růst dětí, posuzování školní zralosti, dále růstové křivce a 

vysvětlení pojmů, které souvisejí s tématem mé práce. 

V praktické části, na níž je má práce z větší části postavena, se věnuji vyhodnocení 

růstu a vývoji dětí za pomoci grafů. Ty jsem zpracovala na základě růstových údajů, 

které jsem měla k dispozici. 

Cílem mé diplomové práce je porovnání růstových údajů dětí žijících trvale v hlavním 

městě Praze s růstovými údaji dětí, které žijí ve Středočeském kraji na vesnici nebo 

malém městě. 

Dále se ve své práci podrobněji věnuji růstové etapě dítěte mladšího školního věku. 

Jedná se tedy o období od nástupu povinné školní docházky (6 – 7 let) po přibližně 

celou dobu docházky na I. stupni základní školy (do 11 – 12 let). 
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