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1. CÍLE A HYPOTÉZY: 

Diplomová práce Moniky Povinské si stanovuje mnoho dílčích cílů hned v první úvodní kapitole. 

V podstatě hlavním cílem výzkumné části práce je porovnat rozdíly v růstu mezi dětmi z Prahy a dětmi ze 

Středočeského kraje. To se autorce podařilo. Na začátku praktické části si autorka stanovuje a pak ověřuje 8 

hypotéz. V tomto je velmi precizní, hypotézy jsou správně konstruovány, ověřovány a diskutovány. 

Z metodologického hlediska je tato diplomová práce v pořádku. 

 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

 Předložená diplomová práce má celkově slušných 87 stran. Je členěna klasicky na teoretickou a praktickou 

část, kdy obě dvě jsou vyrovnané (teoretická 37 stran, zbytek tvoří praktická část a přílohy na konci práce). 

V teoretické práci autorka velmi pěkně shrnuje témata týkající se výzkumů růstu dětí, se zaměřením na kostní 

antropologii a vývoj dětí od narození do mladšího školního věku. Jako poznámku uvedu, že bych uvítal i nějaké 

jiné zdroje z oblasti fyziologie člověka než pouze Rokyta (2000), jakkoliv se jedná o povedenou učebnici. To 

samé platí pro zdroj Machová (2010) a kapitoly o vývoji dítěte. 

V praktické části autorka porovnávala růst 50 dětí z Prahy a 58 dětí ze Středočeského kraje. Podařilo se jí získat 

výborná data přímo od praktických lékařů probandů, takže pracovala s přesnými daty o dlouhodobém růstu a 

vývoji svého souboru. Výsledná studie je tedy longitudinální studií růstu. Autorka pracuje s hlavními třemi 

parametry, tělesnou délkou (výškou), hmotností a obvodem hlavy (ve věku do 1 roku). Přesná data jsou 

presentována v tabulkách a grafech. Při jejich posuzování (kapitola 9.4 Hypotézy – výsledky výzkumu) však 

chybí statistické zhodnocení. Autorka pouze deklaruje číselné hodnoty rozdílů. To je poměrně velký nedostatek 

v diplomové práci, přitom jednoduchý dvouvýběrový t-test v Excelu by byl býval stačil! Některé výsledky by 

bylo lépe presentovat v grafech (tabulka 23–26). Doplnil bych do výsledků ještě klasické antropometrické 

indexy (BMI, Rohrer), autorka je může presentovat při obhajobě. Kapitola 9.5 Shrnutí výsledků sledování růstu 

má nejspíše suplovat Diskuzi, která zde chybí, tedy porovnání vlastních výsledků a závěrů s literaturou. Jediné 

zdroje, na které se autorka odvolává je poslední CAV (2001), což je dobře, ale od roku 2001 bylo i u nás i 

v zahraničí samozřejmě publikováno velké množství antropometrických výzkumů/souborů. Zajímavá je potom 

následující kapitola, 9.6 Přínos mého výzkumu pedagogické praxi, kde autorka propojuje výsledky svého 

výzkumu s pedagogickou praxí, což vzhledem k zaměření jejího studijního oboru kvituji. 

 

  

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 

 Formální stránka práce je v pořádku, celá práce působí uceleným dojmem. Pěkné jsou tabulky i výsledné 

grafy. Literatura není z nejpočetnějších (19 klasických a 7 internetových zdrojů). Zde by 10-15 odborných 

cizojazyčných článků velmi prospělo zejména chybějící diskuzi a zhodnocení dosažených výsledků. 

Neunifikované je používání pomlček a spojovníků pro vyjádření rozsahu. Velké hlavní kapitoly by měly začínat 

na nové stránce. Abstrakt je moc dlouhý, zabírá celou stránku, a supluje vlastně úvodní kapitolu. To ale není 

funkcí abstraktu. 

 

 

 

4. KOMENTÁŘ OPONENTA PRÁCE: 

 Kvalitní diplomová práce, poctivě a pečlivě zpracovaná. Velmi dobrá vstupní data se autorce podařilo 

zpracovat standardní formou. Chybí však jakékoliv statistické zhodnocení výsledků a následná diskuze. Z těchto 

důvodů pro mě předložená diplomová práce nenaplnila zcela svůj potenciál. 
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5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

a) Při posouzení sekulárního trendu autorka používá data z poloviny devadesátých let (Lebl, 

Krásničanová, 1996). Jak vypadá tento trend v poslední době, existují nějaká novější data pro ČR nebo 

obecně střední Evropu? 

b) Prosím o porovnání výsledků autorčina antropometrického výzkumu s nějakým novějším výzkumem 

(kromě CAV 2001, možno i zahraniční) a presentaci tohoto porovnání během obhajoby. 

 

 

 

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ: 

 

Doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, 13. 5. 2019      RNDr. Ing. Edvard Ehler, Ph.D. 


