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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Předložená rigorózní práce byla vypracována pod vedením PharmDr. Miloslava Hronka, Ph.D. a zabývá se 

vzájemným srovnáním složení mateřského mléka, vybraných antropometrických ukazatelů a bazálního 

metabolismu v celkem 4 poporodních obdobích (v rozmezí od konce 1. do začátku 9. měsíce). Vlastní text je 

napsán celkem na 84 stranách, včetně 6 grafů, 30 tabulek a 43 citací - zde až na jedinou výjimku pouze ze 

zahraničních zdrojů. Tento fakt je již sám o sobě důkazem, že řešené problematice je v českém prostředí 

věnována malá pozornost. Teoretická část v rozsahu 19 stran přináší sice stručnější, ale dostatečný a 

výstižný přehled o vlivu různých faktorů na složení mateřského mléka a vlastní laktaci. Rozsáhlejší 

experimentální část nejprve charakterizuje vyšetřovaný soubor, dále pak vlastní praktický přínos autorky, 

dosažené výsledky jsou dokumentovány řadou tabulek i grafů. Z diskuze je patrné, že není  v dosavadním 

písemnictví dostatek relevantních studií, které by umožnily detailnější porovnání celé řady získaných korelací 

(str. 42 - 62), které považuji za hlavní a v řadě ohledu dosud nepublikovaný přínos oponované práce. Mám 

pouze několik formálních připomínek: 

- v textu při odkazu na odborný článek s více autory se uvádí např. Butte et al., či Butte a kol. apod., 

- souhrn má být víceméně stručným resumé RP, není proto obvyklé znovu vypisovat řadu konkrétních čísel 

z výsledků statistického šetření, které jsou detailně uvedeny ve výsledcích i tabulkách, 

- protože práce byla schválena EK postrádal jsem alespoň text informovaného souhlasu, pominu-li vlastní 

žádost, která má rovněž svoji strukturu. 

Dotazy: 

- jsou v tabulkách (např. 6 a další) uvedeny za aritm. průměry S.D. či S.E.M ? 

- antropometrické údaje v tab 1 na str. 11 (Butte et al. 1999) se v některých směrech dost odlišují od 

vlastních výsledků (tab. 6 na str. 31), např. % tuku na 3. měsíci 32,2 % proti necelým 20 %, FFM necelých 44 

proti  50,5, má pro to autorka nějaké vysvětlení ? 

- lze na základě množství zjištěných pozitivních i negativních korelací učinit nějaké konkrétnější závěry pro 

klinickou praxi nebo korekci v oblasti životosprávy těhotných a kojících žen ? 

Závěr: Jedná se o zajímavou práci s řadou originálních nálezů, doporučuji proto vážené komisi její přijetí pro 

uděleni titulu PharmDr. 

 

   

V Hradci Králové dne: 30.3.2011 Podpis oponenta rigorózní práce 

 


