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Vybrané auxologické aspekty menarché 
 
Problematika sekulárního trendu patří mezi nejzajímavější teoretické otázky biomedicíncké 
antropologie. Spolu se socioekonomickými změnami a změnami životního stylu těsně souvisí 
i s aktuálními problémy obezity. 
Sekulární trend menarche, regulace a načasování počátku puberty a menarche, genetické a 
environmentální faktory, které se na tom podílejí, jsou dnes předmětem výzkumu na různých 
úrovních od molekulární po epidemiologické studie. Autorka tedy zvolila velmi aktuální téma 
a výsledky práce se mohou stát cenným příspěvkem do mozaiky současných znalostí 
s dopadem do klinické praxe. Práce má 91 stran. Tabulky (v počtu 61) i grafy (22 ) a obrázky 
jsou umístěny v textu a opatřeny přehlednými seznamy. Práce je členěna obvyklým způsobem 
na úvodní teoretickou část, cíle, materiál a metodiku, výsledky, diskuzi a závěr. 
V teoretické části, která má 18 stran, se zabývá faktory ovlivňujícími věk menarche. Autorka 
shrnuje literární údaje týkající se maternálních faktorů, geografické variability, endokrinních 
disruptorů a socioekonomických faktorů a stavu výživy. Zvláštní pozornost je věnována 
Frischově teorii kritického množství tělesného tuku a úloze leptinu. Dále autorka rozebírá 
sekulární trend menarche a vzájemné vztahy mezi BMI, množstvím tělesného tuku a 
menarché.  
Na základě uvedeného rozboru byly stanoveny cíle práce: Analýza vybraných auxologických 
aspektů menarche na sondě velkoměstské subpopulace děvčat v perimenarcheálním věku (11-
14,99 roků), a to zjistit věk menarche současné velkoměstské subpopulace dívek, stav růstu a 
tělesného složení současného perimenarcheálního děvčete, rozdíly mezi pre a 
postmenarcheálními dívkami stejného kalendářního věku a rozdíly mezi antropometrickými 
parametry  současných velkoměstských děvčat a dosud užívanými referenčními hodnotami. 
Dále uvedené hypotézy můžeme rozdělit do dvou okruhů – první se týká problému, zda od 
posledního CAV je patrné pokračování sekulárního trendu, a druhý okruh zahrnuje 
problematiku vztahu menarche, BMI a tělesného složení. 
Materiálu a metodice je věnováno 5 stran. V roce 2012 bylo vyšetřeno 293 dívek z pražských 
základních škol ve věku 11 – 14,99 r. Dotazem byl zjišťován věk menarche. Měřena byla 
tělesná výška, hmotnost, obvod paže a tloušťka 4 kožních řas. Antropometrické vyšetření bylo 
provedeno standardní metodikou podle Martina a Sallera, k výpočtu tělesného složení byly 
použity Slaughterovy rovnice. Dále jsou popsány metody statistického zpracování a použité 
testy. Postrádám podrobnější popis výpočtu věku menarche.  
Kapitola Výsledky má 30 stran.  Velmi cenným výsledkem práce je zjištění věku menarche, 
autorka ze získaných dat vyvozuje snížení věku menarche u české velkoměstské populace po 
řadě desetiletí, kdy tento parametr již stagnoval, zatímco nástup růstového spurtu se 
urychloval. Tělesná výška se oproti CAV 2001 již nezvyšuje,  a zvýšení tělesné hmotnosti a 
BMI oproti CAV 1991 nebylo významné. Na tomto místě bych chtěla vyzdvihnout i 
skutečnost, že i tloušťka kožních řas se shodovala jak s dosud používanými českými 
standardy (konec 90.let), tak s německou studií z r. 2011. To svědčí o dobré 
reprodukovatelnosti antropometrického měření tloušťky kožních řas. Uvedená zjištění 
zároveň svědčí proti epidemickému nárůstu obezity v daných věkových kategoriích. 
Porovnání sledovaných parametrů u pre a postmenarcheálních dívek téhož věku ve shodě 
s pracovními hypotézami jednoznačně ukazuje nižší hodnoty u premenarcheálních dívek a 
svědčí ve prospěch Frischovy teorie. 
Kapitola Diskuse má 9 stran, na nichž autorka zmiňuje možné nedostatky studie (otázky 
reprezentativnosti souboru založeného na dobrovolné účasti) a shrnuje její přínos. Podrobně 



rozebírá výsledky týkající se vztahu menarche a tělesného složení a klade je do širšího 
kontextu sekulárního trendu.  
V závěru autorka na jedné stránce stručně shrnuje základní myšlenky a výsledky práce.  
Seznam literatury obsahuje 115 titulů řádně citovaných v textu, z toho 105 prací zahraničních. 
Umístění krátkých tabulek a názorných grafů přímo v textu bylo v tomto případě šťastným 
řešením.  
Autorka splnila cíle své práce. Provedla průřezovou sondu, která je v současné době zvláště 
cenná, poněvadž exaktních údajů o průběhu puberty je nedostatek. Snížení věku menarche ve 
velkoměstské populaci bude ovšem třeba ověřit na větším populačním vzorku. Diplomantka 
prokázala, že umí pracovat s odbornou literaturou, zvládla techniku měření, získané výsledky 
zařadila do širšího kontextu. Splnila požadavky kladené na diplomovou práci. Její práci 
doporučuji k obhajobě.              
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