
U N I V E R Z I T A   KARLOVA   V   PRAZE 
P e d a g o g i c k á   f a k u l t a 

Katedra biologie a environmentálních studií 
 

 
POSTUP HODNOCENÍ MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

(Posudek vedoucího) 

 
 

Předložil student: Bc. Monika Povinská 
 
 

Název: Longitudinální výzkum růstu dětí ve středních Čechách a Praze s přihlédnutím k 
vývoji v rámci prvního stupně školní docházky 

  
Vedoucí: Doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 
 
Oponent: RNDr. Ing. Edvard Ehler, PhD. 
 
 
1. CÍLE A HYPOTÉZY: 
 Práce má jasně stanovené cíle i hypotézy, které byly naplněny i ověřováním stanovených 
hypotéz. Bohužel schází podrobné statistické vyhodnocení výsledků a obecná diskuze. Cíle práce 
sice byly v zásadě splněny, ale nikoliv naplněny. Vzhledem k naprosto unikátnímu materiálu, který 
diplomantka shromáždila, je to velká škoda. 
 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 
 Práce má klasické členění: Úvod, Teoretickou část, Výzkumnou část, Závěr a Literaturu. Diskuze 
bohužel schází. Diplomovou práci zahajují dvě úvodní kapitoly - 1. Úvod a 2. Cíle práce. Obě jsou 
dobré napsané a věcné. Následuje 6 kapitol teoretické části práce: 3. Historie antropologických 
výzkumů, 4. Sekulární růstový trend, 5. Faktory ovlivňující růst dětí, 6 Růst dítěte podle jednotlivých 
životních etap, 7. Školní zralost, 8. Vyhodnocování růstu – růstové percentilové grafy. Teoretická část, 
byť je někdy na můj vkus zbytečně rozsáhlá (kapitoly 5, 6, 7), je velmi dobře promyšlená, dobře 
napsaná a, vzhledem k zaměření práce, skutečně účelná. Praktická část začíná podrobným popisem 
zkoumaných souborů a dále hodnocením 8 pracovních hypotéz: 1) Chlapci se rodí s vyšší hmotností a 
delší než dívky bez ohledu na lokalitu narození; 2) Obvod hlavy novorozených chlapců z Prahy a 
Středočeského kraje bude přibližně stejný; 3) Obvod hlavy novorozených dívek z Prahy a 
Středočeského kraje bude přibližně stejný; 4) Průměrná výška a váha sledovaných chlapců a dívek 
bude při porovnání s výsledkem státního antropologického výzkumu z roku 2001 (CAV, 2001) 
přibližně stejná ve sledovaném růstovém období věku 3, 5, 7, 9 a 11 let; 5) Výška chlapců z Prahy ve 
věku 3, 5, 7, 9 a 11 let se nebude výrazně lišit od stejně starých chlapců ze Středočeského kraje; 6) 
Váha chlapců z Prahy ve věku 3, 5, 7, 9 a 11 let se nebude výrazně lišit od stejně starých chlapců ze 
Středočeského kraje; 7) Výška dívek z Prahy ve věku 3, 5, 7, 9 a 11 let se nebude výrazně lišit od 
stejně starých dívek ze Středočeského kraje, 8) Váha dívek z Prahy ve věku 3, 5, 7, 9 a 11 let se 
nebude výrazně lišit od stejně starých dívek ze Středočeského kraje. Hodnocení každé z hypotéz 
obsahuje tabulku, graf a doprovodný komentář, který ovšem zůstává u všech hodnocených hypotéz 
vyloženě popisný. Následuje věcná a dobře zpracovaná část „Shrnutí výsledků sledování růstu“. 
V další kapitole se diplomantka zamýšlí, jak mohou mít získané výsledky přínos pro pedagogickou 
praxi. Tuto část lze považovat do jisté míry jako součást diskuze výsledků diplomové práce. Bohužel 
obecné porovnání výsledků a jejich zhodnocení v širším rámci v diplomové práci schází. Závěr je 
dobrý, ale dost dlouhý. Literatura je dobře vybraná, i když by mohla být, vzhledem k dané tématice 
běžné v české i světové antropologii, mnohem rozsáhlejší. Schází mi cizojazyčné práce, například 
v Polsku se řešilo několik longitudinálních výzkumů, jejichž výsledky by bylo možné i porovnávat 
s výsledky diplomové práce. 
 
 



3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 
 Formálně je práce na dobré úrovni. Práce má dostatečný rozsah, základní členění je přehledné a 
logické. K jazykové úrovni nemám připomínky. Tabulky i grafy jsou plně funkční, ale mohly by být i 
hezčí. Diplomová práce je psaná s velmi dobrou znalostí problematiky a je přehledná a srozumitelná. 
Tabulky i grafy jsou vhodné. Literatura je vybrána dobře, není však nijak početná. Literatura obsahuje 
19 českých položek a 7 internetových položek, které jsou správně citovány. 
 
4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍHO: 
 Diplomová práce má solidní úroveň a zpracovává naprosto unikátní data. Na kráse jí ubírá 
popisné hodnocení výsledků bez statistické analýzy. Je zřejmé, že se diplomantka danou 
problematikou již zabývala a je to vidět na struktuře práce. Teoretická část je dobrá, i když na můj 
vkus příliš dlouhá. Praktická část je založená na popisné presentaci výsledků, která ukazuje vysokou 
potenciální hodnotu zkoumaného souboru, bohužel mi schází hlubší analýza, zejména statistické 
vyhodnocení Práce je dobře promyšlená, proto mě překvapilo, že diplomantka své výsledky nijak 
nediskutovala. V tomto smyslu je diplomová práce jaksi „nedotažená“, což je obrovská škoda. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ:  
 

A) Domníváte se, že rozdíly mezi dětmi z Prahy a Středočeského kraje mohou mít dlouhodobější 
charakter způsobený například rozdíly v životní úrovni a migracích. 

B) Jaké problémy jsou s interpretací dat v longitudinálních výzkumech obecně? 
C) Zkuste vaše výsledky zasadit do širšího rámce výzkumů v ČR eventuálně i v zahraničí. 

 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ:  
 
Diplomová práce, přes mnou uvedené nedostatky, splňuje v zásadě nároky kladené na práci 
diplomovou, a proto jí doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
V Praze Datum 21. 4. 2019     Doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 
         Podpis 
 
 
 
 

Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 
Při nedostatku místa použijte další list. 


