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Zahájení kojení patří u savců mezi klíčové procesy v péči o potomky, člověka nevyjímaje. U 

žen se vyskytuje značná variabilita v různých aspektech morfologie prsou a areol, počínaje tvarem a 

velikostí až po počty areolárních žláz. Naše znalosti o tom, jak tato variabilita ovlivňuje zahájení 

laktace, jsou však značně omezené. Hlavním cílem předložené práce tak bylo testovat vliv morfologie 

prsou na zahájení laktace. 

Práce se tradičně skládá z teoretické a empirické části. V teoretické části se autorka zaměřuje 

na variabilitu v morfologii prsou, evoluční teorie snažící se vysvětlit specifickou morfologii lidských 

prsou a fyziologii laktace. Autorka zde přesvědčivě ukazuje vynikající znalost uvedené problematiky. 

K výsledkům předchozího výzkumu navíc nepřistupuje s náboženskou úctou a je schopna je kriticky 

hodnotit.  

Empirická část práce je založena na vzorku více jak 140 matek, od nichž byly získány jak 

fotografie prsou pro morfologickou analýzu, tak i dotazníky ohledně průběhu porodu a především 

zahájení laktace v prvních třech dnech po porodu. Je třeba vyzdvihnout, že samotný sběr dat byl 

značně časově náročný a často vyžadoval i vynikající sociální schopnosti při komunikaci 

s novopečenými matkami. Následně byla provedena morfologická analýza, která vyžadovala expertní 

výcvik a konzultace ohledně detekce areolárních žláz s předním odborníkem v této oblasti prof. B. 

Schaalem z Université de Burgogne v Dijonu. Zároveň však i sama přicházela s inovativními návrhy na 

přesnější provedení jednotlivých morfologických analýz. Lenka ke všem částem práce přistupovala 

samostatně a iniciativně, nicméně také s rozvahou, což ukončení studia značně prodloužilo. Celkově 

se jedná o nejpodrobnější morfologickou analýzu prsou rodiček, která kdy byla provedena. Analýza 

dat ukázala, že morfologická variabilita prsou se zahájením kojení v podstatě nesouvisí. Výbornou 

znalost literatury pak autorka zúročí v diskusi, kdy je schopna vlastní výsledky zasadit do kontextu 

předchozích zjištění. Vysokou míru kompetence prokazuje i návrhy na možné budoucí studie a 

omezení vlastního výzkumu. 

Po formální stránce je práce jasně a přehledně strukturována. Je psána kultivovanou 

angličtinou, byť někdy má autorka tendenci formulovat spíše žurnalistickým stylem. Pokud jsem 

schopen posoudit, práce obsahuje jen omezený počet gramatických prohřešků. Celkově pokládám 

předloženou diplomovou práci Lenky Kysilkové za vysoce kvalitní vědecký počin a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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