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Lineámí proporcionalita představuje zaj ímavou problematiku j ak z hlediska obecné
auxologie, tak z hlediska aplikované, v tomto případě klinické antropologie jak při
diagnostice dysmorfických syndromů a kostních dysplazií, ale i při monitorování léčby těchto
onemocnění. Proto jsem přijala oponenturu práce Kateřiny Kočové i Lenky Dvořákové
s velkým zájmem. Práce navazuje na celou řadu studií pražské antropologické školy od 80. let
dodnes. Cílem obou prací bylo vytvořit reprezentativní soubor probandů s proporcionální
tělesnou stavbou v prepubertálním období, zhodnotit a popsat jejich lineámí proporcionalitu
ve formě projektivních rozměrů a indexů a porovnat lineámí tělesné proporcionality
s norinativy pro českou populaci a s dalšími českými a zahraničními studiemi. Lenka
Dvořáková dostala na starosti dívky, obě diplomantky prováděly měření společně. Tento
způsob je velmi výhodný pro sběr materiálu, ale přináší problémy oponentovi při hodnocení.
Do určité míry byl však tento problém překonán tím, že zaměření obou prací se lišilo.  Lenka
Dvořáková se soustředila na problematiku poruch růstu s narušenou proporcionalitou, tedy
především u kostních dysplazií.

Práce má 138 stran a další rozsáhlé přílohy na CD. Je členěna běžným způsobem na úvod,
literární přehled, materiál a metodiku, výsledky a diskusi a závěr.
Úvodní část má 26 stran. Autorka rozebírá faktory ovlivňující lineámí růst, genetické a
environmentální, prezentuje základní růstové vzorce a věnuj e se charakteristice
prepubertálního růstového období. Zde jsem postrádala ilustrační obrázky k jednotlivým
růstovým vzorcům.  Dále rozebírá příčiny poruch růstu a růstové retardace.  Zvláštní
pozornost věnuje dysmorfickým syndromům a kostním dysplaziím s poruchou lineámí
proporcionality. Systematicky a podrobně rozebírá dysmorfické syndromy spojené s defektem
SHOX genu a pak namátkou vybírá několik syndromů spojených s disproporcionálně
zkrácenými končetinami a trupem.
Kapitola Materiál a metoda má 14 stran, popsána je příprava studie (reliabilita měření),
materiál a metodika sběru dat - soubor 473 dívek ze základních škol z Prahy a středočeského
kraje bylo změřeno v letech 2007-8. Dále autorka definuje rozdělení věkových kategorií,
antropometrické rozměry, projektivní míry a indexy. Kapitolaje zakončena popisem
statist ického zpracování dat.
Kapitola Výsledky  a diskuse má 50 stran.  Nejprve se autorka věnuje testování přesnosti a
opakovatelnosti měření, ověření validity souboru  pomocí výškového věku, KEl indexu a
Perkalových indexů. Následuj í popisná statistika somatických parametrů a indexů a srovnání
s normativy pro českou populaci (CAV 2001 a Semilongitudinální studie). Dívky hodnocené
studie jsou podobně jako chlapci ve věku 6-8 a 10-11  let menší než CAV 2001  a dívky
semilongitudinální studie. Od toho se odvíjej í i rozdíly v jednotlivých rozměrech.
Pozoruhodné je, že index výšky vsedě k tělesné výšce je nižší a index výšky bodu iliospinale
k tělesné výšce se neliší od semilongitudinální studie. Dívky z hodnocené studie mají
relativně delší homí končetiny. Dále se věnuje možnostem hodnocení proporcionality dolnmo
a homího segmentu a korelacemi lineámích parametrů. Následuje srovnání s dalšími českými
studiemi, což je jedna z nejzajímavějších pasáží. Překvapivé je, že ve většině věkových
kategorií zde není významný rozdíl mezi hodnocenou studií a oběma spartakiádními
výzkumy. Pokračuje srovnání se zahraničními studiemi.  Další částje věnována srovnání
intersexuálních rozdílů ajejich vývoji od 6 do  10 let a korelace lineámích parametrů. Kapitola
výsledků  a diskuseje zakončena kazuistikami 5 dívek z naměřeného souboru .



Text je doplněn tabulkami a graĎJ. Tabulky i graĎÍ j sou přehledně číslovány a popsány. Další
tabulky jsou na CD, i zde je dokumentace pečlivá. Z hlediska klinického využití oceňuji
zvláště nově tabelované hodnoty rozpětí paží  a indexů obsahujících výšku vsedě a rozpětí
paží, tyto normy dosud nebyly dostupné.
Závěr shmuje výsledky práce na 3 stranách.
Seznam použité literatury zahmuje 93 prací, z toho více než polovina zahraničních,
v angl ickém jazyce, které jsou v textu řádně citovány.
Diplomantka prokázala, že velmi dobře zvládla techniku antropometrického měření i metody
zpracování dat, dokáže pracovat s literaturou a dobře porozuměla problematice.
Autorka splnila cíle své práce. Práce je dobře provedena i po fomální stránce, drobné
nejasnosti ve formulacích dokáže dobře vysvětlit.

Lenka Dvořáková splnila požadavky kladené na diplomovou práci, a proto tuto práci
doporučuji k obhajobě.
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Otázky:
Pokuste se na základě svých výsledků a srovnání se staršími studiemi přehledně shmout
změny, k nimž došlo v rámci sekulámmo trendu u prepubertálních dívek.

Co Vás samotnou v průběhu práce a ve výsledcích nejvíce zaujalo?


