
Školitelský posudek na diplomovou práci Anety KODYTKOVÉ  

na téma : „Asymetrie kostěné pánve ve vztahu k reprodukci člověka“. 
 

 

Cílem námi zadané diplomové práce bylo zanalyzovat asymetrii kostěné pánve při současném 

rozlišení oblastí pánve, které jsou vystaveny působení odlišných vlivů. Zejména se jedná o 

vnější a vnitřní pánev, na jejichž různorodost upozornil již Pachner při kritice predikce 

rozměrů malé pánve podle rozměrů velké pánve často užívané v porodnické praxi. Tím se 

dostáváme ke druhému úkolu, kterým bylo otestovat vztah vnějších a vnitřních pánevních 

rozměrů. 

 

DP má 96 stran, z čehož 78 stran vlastního textu. K zpracování tématu využila Aneta 

Kodytková 97 bibliografických pramenů. Zbytek jsou přílohy dokumentující statistické 

zpracování dat zakončené anotací zadání DP.  

Prvních 33 stran je teoretický úvod. V něm se seznámila Aneta se základní terminologií, 

problematikou symetrie a asymetrie živých systémů, stejně jako z anatomií lidské kostěné 

pánve, jejím pohlavním dimorfizmem a asymetrií ve vazbě na lidskou reprodukci. Text má 

charakter spíše informativní a nevyhledává rozpory, které by autorka mohla v praktické části 

řešit. Ilustrace jsou velmi často bez legendy či speciálního popisu (zvláště obr. 4. a 5. ale i 

Obr. 11. až 13.), mnohdy bez uvedení původního autora (obr.4.). Sepsání teoretického úvodu 

vyžadovalo více než rok usilovné práce během níž Aneta segmentovala pánve z  CT snímků a 

připravovala materiál k vlastní analýze. Během této doby jsme měli jako školitelé pocit, že 

studentku pohlcuje více aktivita spojená se zajištěním vlastní subsistence než vlastní studium.  

 

Výzkumná část DP pokračovala téměř mravenčími kroky a finalizace se podobala skutečně 

sprintu. DP si stanovila mimo jiné i cíle zjistit, zdali lze z vnějších pánevních rozměrů 

predikovat morfologii porodních cest ženy či nikoli. Máme pocit, že autorka tento cíl poněkud 

upozadila. Bylo by možné spíše předpokládat, že predikce je zřejmě nemožná, což potvrzují 

již empirické poznatky porodnictví od 19. století a důležitá publikace Dr. Pachnera z roku 

1937, na níž anotace diplomantku upozornila. Zohlednění však proběhlo až ve finálním stádiu 

rukopisu, kde je text „okořeněn“ odkazy na tuto práci. 

 

Aneta ve své práci ukázala, že má jistý potenciál pro odbornou práci, který však zůstal 

částečně nevyužit. Analýza se soustředila na intraobservační chybu sledovaných rozměrů a 

rozbor asymetrie lineárních rozměrů pánve pomocí univariační analýzy.  

 

Anotace DP předpokládala hodnocení asymetrie pomocí metod geometrické morfometrie, 

avšak z časových důvodů a větší náročnosti práce (ať už se jedná o provedenou práci jako 

segmentace CT snímků nebo neprovedenou jako použití pokročilejších metod) tato část 

nebyla realizována a byly analyzovány pouze lineární rozměry. Na druhou stranu výsledky 

jsou lépe srovnatelné s předchozími studiemi, které měřily lineární rozměry na manuálně 

složených pánvích ze suchých kostí. Statistické hodnocení asymetrie je provedeno pečlivě, 

protože studentka změřila celý soubor dvakrát a mohla tak použít statistickou metodu, která 

bere v úvahu chybu měření. Statistické zpracování vztahu mezi vnějšími a vnitřními 

pánevními rozměry má určité nedostatky. Například u hodnocení korelací (str. 63, 64) není 

jasné, co znamená, že lineární závislost byla stanovena u určitého procenta všech rozměrů. 

Jádrem výsledkové části se stává hodnocení Pearsonovych korelačních matic. Hodnoty 

korelací nejvýznamnějších proměnných malé (porodnické) a velké pánve nepřesahují hodnotu 

0,7, která je konvenčně považována za horní hranici intervalu středně silné korelace. Žádná 

korelace nenabývá hodnot těsné či funkční korelace. Diplomantka zůstala v rovině výpočtu 



korelací, na základě které uzavírá, že predikce vnitřních rozměrů není možná, avšak další 

analýza odhadu vysvětlované proměnné pro individuální pozorování nebyla provedena. 

Spokojila se s konstatováním, že nízké hodnoty korelací obou funkčních částí pánve 

vzájemnou predikci vylučují. 

 

Celkově lze konstatovat, že DP splnila v hrubých rysech úkoly na ni kladené.  

Ověřila na souboru CT snímků žijící populace asymetrii v různých částech pánve, která byla 

analyzována dříve pouze na suchých kostěných pánví. Výsledky srovnala s literaturou a oproti 

předchozím studiím navrhla vysvětlení asymetrie pánevního vchodu u žen souvislostmi 

s postavením plodu a rotačním mechanismem porodu u ženy. Celkově však práci chybí hlubší 

vhled do problematiky a kritické zhodnocení poznatků vedoucích k formulování předpokladů 

a hypotéz.  

 

V práci se objevuje celá řada drobných nepřesností a chyb. Upozorňujeme jen na některé. V 

Úvodu (str. 9) je uvedeno: “V bioarcheologii se znalost asymetrií pánve využívá především k 

virtuální rekonstrukci pánve u minulých populací za účelem určení pohlaví“. S tím nelze 

souhlasit.  Virtuální rekonstrukce pánve se pro odhad pohlaví v bioarcheologii nepoužívá. 

Vystačíme si s tím, co nám ponechají zánikové procesy. V případě Obr. 4 na straně 20, jak 

jsme si ověřili, se jedná o citaci "z druhé ruky", protože zmíněná publikace Betti z roku 2017 

cituje původní autory schématu, jimiž jsou Caldwell and Moloy, (1938) ačkoliv v textu DP 

jsou u odkazu k Obr. 4. uvedení autoři schematu správně. Někdy se setkáváme s termíny, o 

nichž se píše, že je třeba zohlednit, jako je modularita pánve (str. 24), ale v dalším textu se již 

tento termín nijak neobjevuje s výjimkou str. 32, kdy je použit termín „modul“, ačkoliv nikde 

není explicitně definován. Definice rozměrů v Tab. 4. jsou přesné, avšak u některých je název 

zavádějící, např. Rozměr 3 acetabulární šířka pánve se nazývá biacetabulární šířka pánve, 

rozměr 7, který je vzdáleností mezi oběma spinae ischiadicae není přímý rozměr pánevní šíře, 

ale pánevní úžiny. 
 

Na některých místech si autorka dokonce protiřečí v tom, co od výsledků očekává. Např. 

v abstraktu autorka doslova píše, že se v diplomové práci zabývá „pohlavním dimorfismem 

asymetrie pánevního kanálu, který vyplývá z odlišné reprodukční funkce u jednotlivých 

pohlaví“. Dále na str. 24 je uvedeno, že pro porod je důležitá absence asymetrie porodních 

cest. V cílech práce však nakonec autorka předpokládá přítomnost asymetrie a odlišný typ 

asymetrie u žen než u mužů právě kvůli rotačnímu mechanismu porodu. 

 

Dotazy: Vzhledem k průběžným diskuzím během relizace DP bychom rádi položili jen tyto 

otázky: 

 

(1) V práci se vyskytují protichůdná tvrzení týkající se toho, co autorka předpokládá o 

přítomnosti či absence asymetrie porodního kanálu u žen. Co tedy na základě publikovaných 

poznatků autorka předpokládala? 

 

(2) Na str. 24 je uvedeno, že vzhledem ke vztahu formy pánevního kanálu a tělesné výšky lze 

očekávat, že mezipopulační rozdíly ve tvaru pánevního kanálu reflektují teplotní podmínky. U 

druhé části tohoto tvrzení není uvedena citace. Mohla by studentka vysvětlit, jak spolu souvisí 

forma (nebo tvar) pánevního kanálu a teplotní podmínky? 

 

(3) Co znamená, že lineární závislost byla stanovena u 50 % rozměrů v hodnocení vztahu 

velké a malé pánve? 

 



(4) Proč lze předpokládat, že měření rozměrů pánve z CT snímků v této práci bylo přesnější 

než v předchozích studiích? (viz str. 66) 

 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučujeme DP k obhajobě a navrhujeme 

známku velmi dobře. 

 

 

 

V Praze, 29.8.2019 

    ------------------------------  --------------------------------- 

ŠKOLITELÉ*:       Rebeka Rmoutilová             Jaroslav Brůžek 

 

*  Diplomová práce proběhla pod dvojím vedením školitele i konzultanta. Konzultant 

však se podílel na vedení DP zásadním způsobem pod dohledem školitele. 

 


