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Cíl práce: Tato práce hledá vztahy mezi antropometrickými parametry a vybranými 

parametry porodu v době gravidity. Snaží se ověřit známé korelace mezi hodnocenými 

parametry a zjistit nové poznatky v oblasti antropometrie v těhotenství.  

Získaná porodnická a antropometrická data jsou statisticky vyhodnocená a daná  

do souvislostí s poznatky z provedených především zahraničních studií.  

 Metody: Do studie bylo zařazeno 155 rodiček z Porodnické kliniky Fakultní 

nemocnice v Hradci Králové. Zaznamenávány byly tyto údaje: jméno rodičky, věk, krevní 

skupina, datum porodu, týden porodu, porodní hmotnost (g), porodní délka (cm), pohlaví 

novorozence, výška matky (cm), hmotnost před těhotenstvím (kg), hmotnost před porodem 

(kg), hmotnostní přírůstek (kg), tep, TK diastolický, TK systolický, délka 1., 2. a 3. doby, 

celková doba porodu (min), hmotnost placenty (g), krevní ztráty (ml), pH novorozence, apgar 

skóre a výskyt císařského řezu.  

Tyto informace byly vypisovány z porodní knihy a z porodopisů. Ke statistickému 

vyhodnocení byl použit program GraphPad Prism 5 a Microsoft Excel.  

Vyhodnocované parametry byly: porodní hmotnost, porodní délka, týden porodu, výška 

matky, hmotnost před porodem, hmotnostní přírůstek a BMI před těhotenstvím. Byly 

zjišťovány korelace mezi sledovanými daty a pokud se objevila závislost mezi dvěma 

posuzovanými parametry, bylo provedeno hodnocení lineární regrese. Požadovaná 

spolehlivost testů byla zvolena na hodnotě p ≤ 0,0001.  

Výsledky: Průměrná porodní hmotnost činí 3318,05 g u chlapců a 3329,01 g  

u dívek. Narození chlapci měří průměrně 50,42 cm a dívky 50,20 cm.  



Ženy rodily v 39,38 týdnu těhotenství, jejich průměrná výška byla 167,72 cm. 

Hmotnost žen před porodem byla 75,55 kg. Průměrná hodnota pro hmotnostní přírůstek činí 

14,42 kg. Prekoncepční BMI je stanoveno na 21,97. Hmotnost před těhotenstvím je průměrně 

61,13 kg.  

Celkové tělesné složení zahrnuje množství tělesného tuku - průměrná hodnota 

parametru 32,01%, viscerálního tuku - 3,84%, obsah vody - 48,21 %, FFM  - 39,3 kg a 

hmotnost svalů v těle gravidní ženy - 45,58 kg. 

Porodní hmotnost korelovala s týdnem porodu, porodní délkou a hmotnostním 

přírůstkem. Porodní délka koreluje s týdnem porodu a porodní hmotností.  

Výška matky má statisticky významný vztah s hmotností před porodem a hmotností 

před těhotenstvím.  

Pro hmotnost žen před porodem existuje korelace s výškou matky, hmotností před 

těhotenstvím a hmotnostním přírůstkem. Z hlediska antropometrických parametrů koreluje 

hmotnost s celkovým tělesným složením, tzn. s tělesným i viscerálním tukem, obsahem vody 

v těle a hmotností svalů.  

Hmotnostní přírůstek koreluje s porodní hmotností a hmotností před porodem, dále 

s hmotností svalů z antropometrických faktorů. 

Prekoncepční BMI koreluje s hmotností před těhotenstvím i před porodem a BMI před 

porodem a následně s celkovým tělesným složením, FFM a hmotností svalů. 

Pro hmotnost před těhotenstvím platí všechny výše uvedené statisticky významné 

vztahy.  

Závěr: V práci jsou soustředěna data týkající se základních porodních a 

antropometrických parametrů. Tyto údaje jsou statisticky vyhodnocené a byly dané 

do souvislosti se vztahy nalezenými v literatuře.  

 


