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Posudek na diplomovou práci Lenky Dvořákové

SLtudie i)arametrů lineámí tělesné proi)orcionalitv u dívQkve věku 6 -10 le!

Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení validity parametrů, projektivních
rozměrů a indexů, které lze využít pro praktické hodnocení lineámí tělesné proporcionality u
dětí v prepubertálním věku v klinické auxologii.

Tělesná proporcionalita novorozence je výrazně odlišná od proporcionality dospělého
člověka. Proces fomování a vyrovnávání tělesných proporcí tak, v kauzální závislosti na
celkovém růstu, probíhá po celé období dětství a adolescence. Je známou skutečností, Že
jednotlivé části těla mají vlastní specifické tempo růstu. V průběhu postnatální ontogeneze
dochází i u výškových parametrů k pravidelnému střídání period intenzivního růstu a etap,
kdy se jejich růstová rychlost významně zpomaluje. Při hodnocení růstového stavu dítěte
musíme mít vždy na zřeteli vývojové období, ve kterém se nachází, resp. jeho biologický věk.
Např. v průběhu předškolního období dochází k intenzivnímu růstu končetin a tím
k vyrovnání proporcionality trup/končetiny do adultního poměru. Určitou formu přechodné
Ůziologické disproporcionality můžeme pak pozorovat i v období nástupu pubertální růstové
akcelerace, která j e způsobena rozdílnou dynamikou pubertálního spurtu jednotlivých
výškových parametrů (odlišní doba nástupu PS, rozdílní růstové tempo atd.). Ve vztahu
k vlastní růstové patologii tvoří růstové poruchy s disproporcionálním růstem specifickou
skupinu s různým etiologickým základem. Zvláště tzv. subklinické formy onemocnění,
s latentní fenotypovou manifestací známek disproporcionality, vyžadují citlivou
antropologickou diagnostickou metodiku, která by umožnila jejich spolehlivé odhalení.

Studie byla koncipována j ako transverzální sledování dle možností reprezentativního
vzorku prepubertálních dětí (věkový interval 6-10 let). Vyšetření proběhla na jedenácti
základních školách v Praze a Středočeském kraji. Sledováno  bylo 81ineárních, 8 šířkových, 5
obvodových parametrů a tělesná hmotnost. Diplomantka pracovala ve spolupráci se 2
kolegyněmi, proto bylo v rámci výzkumu provedeno testování inter a intraindividuální chyby
měření. Parametry lineární tělesné proporcionality byly zpracovány ve formě absolutních
hodnot a indexů (eliminace systematické odlišnosti od nomativních dat). Výběr indexů a
projektivních rozměrů vycházel z dostupnosti j ej ich recentních normativů, které j sou součástí
semilongitudinální růstové studie českých dětí (Bláha a kol., 2006). Před vlastním
zpracováním bylo provedeno screeningové testování dat lineární proporcionality vyšetřených
dětí, s cílem odhalit disproporcionální jedince, kteří byli z dalšího zpracování vyloučeni.
Analyzována byla rovněž shoda výškového a vývojového trendu u jednotlivých dětí, která
nám pomohla vymezit hraniční, tzv. konstituční varianty růstu. V rámci postižení co nejširší
interindividuální variability růstu byli tito jedinci v souboru ponecháni, jej ich výškové

parametry byly proporcionální. Vyšetřený soubor dětí byl primámě rozdělen podle pohlaví,
diplomantka zpracovala data 473 prepubertálních dívek.

Diplomová práce má 138 stran aje členěna podle běžných zvyklostí. V teoretické části
bylo diplomantce vymezeno zpracování růstové patologie se zaměřením na chromozomální
poruchy a dysmorfické syndromy. Podán je i přehled faktorů, které růst limitují a
charakteristika sledovaného věkového období -prepuberty. Výsledky a diskuse j sou
prezentovány společně v pořadí postupu prováděných analýz dat - testování přesnosti a
spolehlivosti měření, ověřování validity souboru, základní charakteristika měřených
parametrů, charakteristika souboru ve vztahu v recentním normativům české populace,
analýza proporcionality horního a dolního segmentu těla, analýza proporcionality rozpětí paží
k tělesné výšce, stanovení korelačních závislostí parametrů lineární tělesné proporcionality a



analýza stability síly vztahů v závislosti na věku. Zařazeny jsou i kapitoly porovnání
sledovaných znaků s dalšími českými studiemi (Olomouc 2001 -2002, CAV  1991,
Československé spartakiády  1985 a 1980, brněnská longitudinální studie  1961-1982)   se
zaměřením na zhodnocení vlivů sekulámí akcelerace růstu. K porovnání dat zpracovaného
souboru se zahraničními studiemi byly vybrány profilové studie z různých oblastí světa (vliv
etnicity a socioekonomického stavu), které proběhly v 90. letech minulého století (Chorvatsko
-Záhřeb 1997, jihovýchodní Anglie  1995-96, Sardinie -Cagliari 1996, Indie -venkov 1992-

96) a recentní 6. CAV SR 2001. Společně s diplomantkou Kateřinou Kočovou, která
zpracovala data prepubertálních chlapců, byly vyhodnoceny intersexuální rozdíly všech
sledovaných markerů. Většina tabulek výsledkové části je, na doporučení školitele, umístěna
do příloh na CD. V závěru práce je prezentováno pět kasuistických příkladů hodnocení
lineární proporcionality. Tři se týkají fyziologických variant růstu (průměrný jedinec,
vývojová akcelerace a retardace), dva příklady pak hodnocení lineární proporcionality u
disproporcionálního malého a nadměrného vzrůstu.

Diplomantka pracovala po celou dobu realizace výzkumu samostatně a velmi
svědomitě. Ve spolupráci s kolegyněmi, které se na studii podílely, zabezpečila výběr i
kontakt  základních škol, oslovení rodičů dětí, vlastní sběr dat, sestavení matice somatických
parametrů, indexů a projektivních měr i veškeré statistické zpracování. Její přístup
k problematice byl velmi iniciativní a zodpovědný. Vlastní zpracování diplomové práce je na
vysoké úrovni, stylisticky čisté, jasné a výstižné. Dobrá orientace v zadané problematice je
doložena 92 citacemi odbomé literatury a 2 internetovými odkazy.

Z mého pohledu vedoucího diplomové práce bylo všech 5 v úvodu vytyčených cílů zcela
splněno.
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