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Odlišnosti v růstových datech výlučně kojených dětí již byly publikovány v řadě studií. Je 

tak známo, že výlučně kojené děti mají nižší hmotnostní přírůstky, signifikantní odlišnosti 
v lineárním růstu potvrzeny ve většině studií nebyly. Tento jev je obecně chápán jako 
pozitivní, neboť výlučné kojení v prvních 6 měsících, resp. 1. roce života je významným 
protektivním faktorem rozvoje budoucí obezity. Údaje o rozdílech v růstu v pozdějších 
vývojových periodách nejsou dosud zmapovány. V tomto směru je předkládaná diplomová 
práce unikátní a přináší dosud nepublikované poznatky. 
 

Diplomantka antropometricky vyšetřila 289 dětí z pražských mateřských a základních 
škol. V kapitole „Materiál“ autorka uvádí proces oslovování škol, předávání informovaného 
souhlasu  a dotazníku rodičům apod. Tento proces ukazuje na katastrofální ignoranci v dnešní 
společnosti, kdy návratnost  vyplněných dotazníků tvořila pouhých 16,6 %!! Neochota ke 
spolupráci rodičů se neustále prohlubuje a i přes snahu o osvětu nebude ve velmi krátkém 
časovém horizontu výzkum na zdravé dětské populaci dostupný. Nebude pak možné vyhovět 
požadavkům rodičů o validní posouzení růstového a vývojového profilu jejich dětí, natož 
provádět specifická hodnocení typu diagnostiky končetinových zkratů, kraniálních deformit 
apod., která vyžadují referenční data příslušných tělesných regionů. 
 

Práce má 117 stran textu, z toho 42 stran tvoří přílohy. V seznamu literatury je jednotnou 
formou citováno 193 publikací. Citované literární zdroje odpovídají svým zaměřením i 
rozsahem typu práce a jsou v souladu s citacemi v textu. Práce je členěna podle běžných 
zvyklostí, psána přehledně. Tabulky i grafy výsledkové části i porovnání s jinými studiemi 
byly zařazeny do příloh, což je sice v souladu s doporučenými pravidly katedry, ale významně 
to snižuje ilustrativnost a komplexnost podávaných informací. 
 

Teoretická část práce přináší základní informace o problematice růstu, jeho hlavních 
atributech a věkových specifikách, o metodách hodnocení individuálního růstu a o různých 
aspektech problematiky kojení. Všechny prezentované informace jsou v přímém vztahu 
k výzkumné problematice. 
 

V oddíle materiál a metodika je podrobně podána charakteristika souboru, metodika 
somatických vyšetření i sběru anamnestických dat formou dotazníku. Podrobně jsou uvedeny 
použité statistické metody. 
 

Výsledky jsou prezentovány v přehledných oddílech podle jednotlivých sledovaných 
markerů s vyhodnocením intersexuálních rozdílů. Kapitola 5.3 pak přináší výsledky vlastní 
analýzy vlivu kojení na sledované růstové parametry, testované metodou ANOVA. 
 

V diskusi je podáno srovnání délky kojení s mnoha studiemi českých kojenců (Vignerová 
et al., 1999; 5. CAV; Riedlová et al., 2012; Mydlilová et al., 2009; Mullerová et al., 2009). 
Průměrné hodnoty tělesných parametrů porovnala diplomantka s výzkumy Bláhy (Bláha et 
al., 1999, 2005, 2010), diplomovou prací Nečasové (2009), s 5. a 6. CAV (Lhotská et al., 
1993; Vignerová et al., 2006). Tělesné parametry byly hodnoceny jak k platné české růstové 
normě (6. CAV), tak k normativům WHO. Výsledky, prezentované velmi přehlednými grafy 



(příloha graf 17 – 20), jasně dokládají nevhodnost WHO normativů pro hodnocení tělesných 
parametrů českých dětí!  
 

Závěr je stručný, ale výstižný. Podává sumární přehled nejdůležitějších výsledků.  
 
Některé dílčí připomínky a dotazy: 
 

- kap. 2.1 (str. 10) – prosím o vysvětlení tvrzení: „Podle Jenkoviče et al. (2011) v 
období od dětství do dospělosti genetické rozdíly vysvětlují 72-81 % variability výšky  
chlapců a 65-86 % u dívek.“ Co jsou to genetické rozdíly?  

- kap. 2.2 (str. 11) – je zde pojednáno o dílčím urychlení růstu mezi 5,5 – 8. rokem, 
které ICP model nezachytí – je tím myšlen mid-growth spurt? Z jakého zdroje 
pocházel uvedený věkový interval tohoto spurtu? 

- kap. 2.2 (str. 13) – nesouhlasím s tvrzením, že v období změny hormonální regulace 
růstu, tj. mezi 1. a 2. rokem postnat. života dochází k rychlení růstu končetin. Tento 
názor se neustále opakuje v řadě publikací, stačí se však podívat na hodnoty indexu 
subischiální délky k výšce/délce těla a je zřejmé, že se mezi 2.-4., resp. 5. rokem 
výrazně nemění, tj. poměr DK k celkové délce/výšce těla zůstává konstantní!! 

- kap. 2.3 (str. 14) – z jakého zdroje bylo čerpáno věkové vymezení pubertálního 
období? Uvedený věk 11 – 15 let neodpovídá běžně uváděným průměrným hodnotám 
ani u chlapců, ani u dívek? (i když pro chlapce je aktuálně asi správný) 

- kap. 2.5 (str. 18) – prosím o vysvětlení, u kterých tělesných parametrů bychom měli 
primárně volit hodnocení na základě percentilů a na čem volba hodnotící metody 
závisí? 

- kap. 2.5.2 (str. 20) – typy růstových studií by bylo lépe dělit nikoliv podle délky jejich 
trvání, ale podle metody sběru dat. Také se běžně nepoužívá označení „nepravé“ 
růstové křivky u křivek vytvořených na základě dat transverzálních výzkumů, ale 
křivky populační – ty jsou základem růstové populační normy (toto je správně 
uvedeno) 

- v kap. 2.5.4 (str. 23) je dáno do souvislosti možné snižování průměrné výšky určité 
populace s negativními změnami vnějšího prostředí, resp. se snižující se 
socioekonomickou úrovní dané populace. Aktuálně bychom však měli příčinu 
negativního sekulárního trendu v tělesné výšce spíše hledat ve vysoké 
socioekonomické úrovni dané populace, která je spojená s řadou negativních jevů 
(obezita, hypokineze, špatná sportovní aktivita apod.).  

- kap. 2.6.1 (str. 24) – poslední věta + pokrač. na str. 25 – nedošlo k záměně 
„imunostimulace „ a „imunosuprese“? 

- kap. 4.2.2 (str. 38) – metodika: chybná označení některých tělesných parametrů – není 
kožní řasa na bicepsu, ale nad bicepsem, ne k.ř. subscapularis (na str. 39 
subscapulare), ale subskapulární (nebo pod lopatkou), ne k.ř. suprailiacale, ale 
suprailiakální (resp. nad hřebenem kosti kyčelní). Co je „obvod ramena“? – definice 
odpovídá střednímu obvodu relaxované paže 

- kap. 4.2.2 (str. 39) – metodika: u přehledu použitých  antropometrických měřidel je 
lépe uvést výrobce/typ, protože uvedené charakteristiky neplatí u všech modelů. Zde 
poznámku k uvedenému konstantnímu tlaku ramen kaliperu Harpenden - sice se uvádí 
konstantní tlak 10 g/mm2, ale jeho konstantní dodržení není vzhledem k vlastnostem 
dětské kůže možné! 

- kap. 4.2.4 (str. 42) – zde u intraindividuální chyby měření vypadla část věty, která má 
uvést jak byl vypočítán chybový variační koeficient 



- kap. 4.2.4 – při statistickém hodnocení rozdílů mezi sledovanými soubory byl použit 
parametrický dvouvýběrový t-test. Byl použitý i u znaků, které většinou vykazují 
neparametrickou distribuci hodnot (tloušťka kožních řas, obvod paře, břicha, pasu, 
gluteální)? Byla distribuce hodnot a jejich rozptyl u těchto znaků před volbou 
statistické metody nejprve testována? 

- kap. 5.1.1 (str. 45) + tab. 5 – z jakého důvodu je uváděn průměrný věk rodičů? Proč 
spíše nebyl zjišťován věk rodičů v době narození dítěte? 

- kap. 5.1.1 (str. 46) – byl hodnocen vztah kouření – úroveň vzdělání matky? 
- kap. 5.2 (str. 51) – u percentilových grafů českých dětí postrádám původní autorskou 

citaci! 
- kap. 6 (str. 56) chybí rok v citaci Riedlová et al. 

 
Otázky: 
 
1) Jakou hlavní hormonální osou je řízen růst ve fetálním období? 
2) Proč u cytomegalovirové infekce matky je kojení kontraindikováno u prematurních 
novorozenců a u donošených nikoliv? 
3) Jak lze vysvětlit zjištěnou skutečnost, že výlučně kojené děti vaší studie měly v rozporu se 
všemi publikovanými údaji vyšší BMI? 
 

Diplomová práce je pečlivě zpracovaná, uvedené připomínky nesnižují její kvalitu. 
Zjištěné údaje jsou i ve světovém měřítku zcela původní a po doplnění souboru dětí 
s příkrmem nebo nekojených bude jistě zájem o jejich publikaci. Také velmi oceňuji opravdu 
namáhavou a metodicky náročnou práci se sběrem dat. 

 
Práce splňuje kritéria kladená na diplomovou práci v obdobném magisterském studiu,  
doporučuji ji k obhajob ě a navrhuji klasifikaci „výborn ě“.  
 
 
 
 
 
 
V Praze, dne 3.9. 2013      doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 
       Katedra antropologie a genetiky člověka 
               PřF UK Praha 
 
 


