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Předkládaná diplomová práce je zaměřena na sledování a zhodnocení vlivu 

dlouhodobého kojení na růst dětí ve věku od tří do šesti let.  

Pro hodnocení růstu dětí, který je velmi dobrým ukazatelem jejich zdravotního 

stavu, jsou využívány růstové grafy, které jsou v případě České republiky 

zkonstruované na průřezové studii nezohledňující výživu v prvních měsících života 

dítěte. WHO doporučuje používat standardy, které byly publikovány v roce 2006 a 

jsou vypracovány na základě měření dětí kojených minimálně 6 měsíců. Nicméně 

národní referenční data se od údajů WHO odlišují, a proto nás zajímalo, jak vypadají 

dlouhodobě kojené děti v předškolním věku. 

Diplomová práce o celkové délce 117 stran je doporučeným způsobem 

členěna na 9 kapitol a je doplněna seznamem tabulek a grafů. V teoretické části 

v délce 25 stran se autorka věnuje růstu, stavbě těla dětí, kojení a také 

antropologickým výzkumům ve vztahu k jejich praktickému využití.  

Cíle diplomové práce jsou jasně definovány a odpovídá jim sběr materiálu, 

který byl časově a organizačně velice náročný, jelikož se skládal nejen z vlastního 

měření, ale i z dotazníkové části vyplňované rodiči. Zde se velmi výrazně projevila 

neochota rodičů a částečně i školských zařízení k nehonorované spolupráci, 

návratnost dotazníků byla pouhých 16,6 procenta. Přesto se však podařilo, po všech 

kontrolách (včetně individuálních růstových křivek každého dítěte) a vyčištění dat, 

vytvořit soubor téměř 300 dětí a dotazníků, který byl dále zpracováván.  

Výsledková část je rozdělena na zpracování dotazníkových údajů, měřených 

somatických parametrů a indexu a porovnání růstu dětí ve třech kategoriích podle 

délky kojení. Pro tuto analýzu byly použity dopočtené hodnoty Z-score jednotlivých 

základních rozměrů a BMI vzhledem k českým referenčním údajům a zároveň i ke 

standardům WHO.  

V kapitole diskuze jsou komparovány vlastní výsledky s několika dalšími 

studiemi. Také je zde srovnání se standardy WHO a s platnými českými referenčními 

daty, opět pomocí Z-score.  

V závěru jsou jasně shrnuté výsledky celé práce, z nichž vyplývá, že v daném 

souboru nebyl prokázán zásadní vliv dlouhodobého kojení na tělesnou výšku, 

hmotnost a obvod hlavy dětí v předškolním věku. Z výsledků této práce dále vyplývá, 

že hodnocení růstu českých dětí podle národních referenčních dat vykazuje menší 

odchylku než hodnocení podle standardů WHO. 



 

Diplomantka prostudovala velké množství literatury (přes 190 citovaných 

prací) zaměřené na kojení, růst a jeho hodnocení a s velkou pečlivostí nejen 

nasbírala, ale i postupně vyčistila longitudinální data, vhodným způsobem je 

zpracovala a prokázala, že se velmi dobře orientuje v dané problematice. Velká péče 

byla věnována i finální úpravě práce, všechny tabulky a grafy mají jednotnou 

grafickou úpravu. Diplomová práce je přehledně zpracovaná a má logickou strukturu, 

výběr použité literatury je velmi dobrý s ohledem na téma práce a navíc oceňuji 

aktivní přístup studentky a její vstřícnost.  

 

Diplomová práce splňuje všechny náležitosti, které jsou na ni kladené, 

doporučuji ji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 
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