
Oponentský posudek diplomové práce Lenky Kysílkové s názvem Souvislost morfologie prsu a 

zahájení kojení. 

 

V předpoložené magisterské diplomové práci se studentka věnuje zajímavému a originálnímu 

tématu, které dává do souvislosti morfologii prsu a začátek kojení. Oceňuji zejména to, že práce je 

psaná anglicky, a to vcelku čtivě bez výrazných stylistických chyb. Jako nejzdařilejší bych označila 

velmi podrobný (a tedy případně replikovatelný) popis metodiky sběru dat a jejich zpracování. Zde je 

také vidět, že za předloženou prací stojí úctyhodný datový soubor (141 matek) a opravdu mnoho 

práce s jeho základním zpracováním; pracovalo se s morfometrií, analyzoval se barevný kontrast, a 

zpracovávala se data ze záznamu kojení a dotazníků. Studentka se tak mohla naučit široké spektrum 

metodických postupů.  

K práci mám pak následující otázky a komentáře: 

 

Otázky: 

1) Kapitola 2.2. Evolutionary Background se do značné míry věnuje hlavně teoriím proč má člověk 

permanentní prsa. Zajímalo by mě spíše, jestli existují studie, které by řešily morfologii a kojení u 

jiných druhů savců? V práci jsem na žádné odkazy nenarazila. 

2) V kapitole 2.2.1. autorka uvádí: „Most of the primates (excluding many new world monkeys) 

have one pair of nipples in the pectoral region“ Jak to tedy mají ty novosvětské opice?  

3) Variabilita v morfologii prsou je dokumentována studiemi založenými zejména na evropských či 

asijských populacích. Víme tedy něco o dalších etnických skupinách například afrických? A speciálně 

co se týká přítomnosti těch areolárních žlázek? 

4) V abstraktu a diskuzi autorka poukazuje na nutnost sběru dat v populacích, které nejsou tzv. 

WEIRD. Má nějaký předpoklad, jak by se výsledky mohly lišit a proč? 

5) Výraznější připomínku bych pak měla ke statistickému zpracování dat a jeho prezentaci v práci. 

Trochu mi zde chybí nějaká ucelenější koncepce, jak vlastně ke zpracování daného datového souboru 

přistoupit. Kapitola Results začíná například velmi pěknou přehlednou tabulkou, která u každé 

proměnné uvádí, od kolika žen byl údaj získán, také jejich průměrnou hodnotu atd. (Zde jen malá 

poznámka, že v tabulce je též binární proměnná parity, u které nemá smysl většinu údajů jako 

například půměr a SD uvádět, stejně jako nelze testovat šikmost). V následujících kapitolách ale není 

uvedeno, co bylo například uděláno s měřením z pravého a levého prsu, která už pak v analýzách 

samostatně nevystupují. Byly tyto údaje zprůměrovány nebo vybraná jedna strana?  

Následuje velká korelační matice všech proměnných. Ta ukazuje, že mnoho morfologických 

proměnných spolu korelují, což je ostatně pro morfologii typické. Proč nebyla následně provedena 

nějaká forma mnohorozměrné analýzy (např. PCA), která by morfologické parametry redukovala na 

nějaký uchopitelný počet proměnných použitelných do dalších analýz?  

Vztah mezi paritou a počátkem laktace je v práci dokumentován hned třemi statistickými 

metodami, korelací, lineárním modelem a Mann-Whitney testem. Chápu, že při snaze mít alespoň 

nějaký průkazný výsledek je pak snaha prezentovat vše, ale nepřijde mi to jako nejšťastnější.  

Počátek laktace je pak jako vysvětlovaná proměnná použit celkem ve 12 modelech (Tab. 3, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22). Příčemž vysvětlované proměnné jsou postupně střídány z původní 

tabulky plus se tam celkem náhodně přidávají parita, věk a BMI. Toto není adekvátní zpracování. 

Modelů je příliš mnoho, výběr proměnných není vždy zdůvodněn. Vypořádat se s kolinearitou tak, že 

uděláme model pro každou proměnnou (str 41) není standardní řešení. 

 

 

Formální komentáře: 



 Práce začíná kapitolkou Introduction, která je spíše rozšířeným obsahem práce, tedy 

seznamuje čtenáře s tím, co je v práci uvedeno. Já bych spíše očekávala nějaký obecnější 

úvod k tomu, proč tato práce vznikla a podobně. Vlastní literární přehled je pak přehledně 

členěn a obsahuje řadu zajímavých informací. 

 Název práce by se dal vylepšit jak v češtině (Souvislost  ...s čím nebo mezi něčím) tak 

v angličtině (“breastfeeding morphology“ mělo být asi spíš „breast morphology“) 

 U Table 1 by bylo vhodné nějak doplnit jednotky pro jednotlivé proměnné. 

 Diskuze je členěna dle jednotlivých výsledků, což dle mého ubírá na čtivosti a také na 

možnosti nějaké syntézy. Opakuje se řada informací z úvodu. 

 Práce končí kapitolou Conclusions, které ale obsahuje především seznam výsledků. 

Conslusions by ale mělo být něco více, například vztáhnutí výsledků k nějakým obecnějším 

teoriím, uvedení souvislostí či případně nastínění směrů do budoucího výzkumu. 

 Seznam literatury čítá téměř 120 pramenů, u knih chybí některé standardní údaje. V Kapitole 

2.2.1. je jako zdroj informací ohledně spojení prekociality a počtu potomků citována 

práce Rawal 2019, která ale neobsahuje žádnou formální analýzu a její publikační 

hodnota je přinejmenším sporná. 

 

I přes uvedené připomínky je předložená práce hodnotným příspěvkem ke zkoumanému tématu 

a hodnotím ji kladně. Práce pak nepochybně splňuje požadavky na magisterskou diplomovou práci na 

PřF UK. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře a přeji studentce mnoho úspěchů do 

budoucna. 

 

V Českých Budějovicích 1.9. 2020  

 

 

Martina Konečná, PhD. 


