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Předkládaná diplomová práce bakalářky Adély Šeflové je z oblasti fyzické 

antropologie. 

Hlavním cílem této práce bylo sledování vztahu základních rozměrů pánve 

matek po porodu ve vztahu k délce jednotlivých porodních dob a také v daném 

souboru matek zjistit, zda se šířkové rozměry pánve liší v závislosti na věku matek 

a počtu porodů. 

Práce je obvyklým způsobem členěna do 13 kapitol včetně seznamu použité 

literatury a příloh, kde je kromě dotazníku uveden také seznam tabulek a grafů. Celá 

diplomová práce má 120 číslovaných stran, z čehož je 44 stran věnováno literárnímu 

přehledu, kde jsou jednoduchým způsobem podány základní informace o pánvi 

a jejích rozměrech, o těhotenství, klasifikaci porodu a o novorozenci. V této části 

autorka vycházela z všeobecně dostupných základních zdrojů, často učebnic. Nejsou 

zde zmíněny žádné práce s tématikou měření pánve pomocí rentgenových snímků 

či současné práce týkající se ultrazvukového vyšetření.  

Sběr materiálu probíhal na novorozeneckém oddělení v Ústavu pro péči 

o matku a dítě v Praze v Podolí, kde bylo umožněno jednak vlastní měření 

novorozenců a matek po porodu, jednak nahlížení do dokumentace. Diplomantka 

samostatně získala data o 140 ženách a jejich dětech a odpovídajících 

anamnestických údajích, sama měřila 4 rozměry u matek a 3 rozměry 

u novorozenců. Následně bylo dopočteno pět indexů. Statistické zpracování 

získaných údajů včetně korelační analýzy probíhalo na Státním zdravotním ústavu 

v Praze pod vedením Ing. Rotha, CSc. V kapitole diskuze jsou výsledky, které 

autorka prezentuje, porovnány s českými pracemi, nejstarší je z roku 1974, 

nejnovější z loňského roku. Bohužel není zde jediné srovnání s literárními údaji 

o délkách jednotlivých porodních dob, porovnání antropometrie a průběhu porodu, 

což považuji za velký nedostatek práce. 

V závěru autorka shrnuje výsledky, ke kterým analýza souboru vedla 

a naplňuje cíle, které byly v diplomové práci vytýčeny. 

 

Po formální stránce lze v předložené práci nalézt tyto chyby: 

1) v anglickém názvu překlep hned na titulní straně, 

2) citace celkem 41 prací v seznamu, ale: 

 v textu kapitoly 4 pravděpodobně nejsou uvedeny některé použité zdroje; 



 14 prací citovaných v textu není v seznamu použité literatury; 

 1 práce ze seznamu použité literatury není citována v textu; 

 6x je špatně uveden rok vydání práce – neshoduje se rok v textu a v seznamu 

literatury; 

 2x se za rok vydání vloudila další čísla (automatické datum v programu 

Word?); 

 jedna práce je v seznamu literatury špatně abecedně zařazena; 

 forma použité literatury není v souladu s platnou normou ČSN ISO 690:2011, 

3) častá chyba – mezera před dvojtečkou, 

4) nejednotnost tabulek – někde chybí ohraničení, jinde je odlišný typ a velikost 

písma, 

5) v kapitole korelační analýza jsou za sebou 2 významově stejné věty pouze 

s jiným slovosledem (str. 97), 

6) při srovnání antropometrických charakteristik nejednotnost v uvádění prací – 

někde náhodně, jinde podle roku měření, někde vlastní hodnoty na prvním místě, 

v následující tabulce na posledním (např. tab. č. 81 a 82). 

 

Celkově je vidět, že na sepsání a kontrolu diplomové práce autorce nezbývalo 

mnoho času, jinak by se těchto formálních pochybení nedopustila. 

 

Bakalářka Adéla Šeflová nastudovala základní literaturu k dané problematice, 

samostatně změřila a zpracovala soubor 140 párů matka - dítě a i přes výhrady, 

které k práci mám, ji doporučuji k obhajobě a navrhuji známku dobrá. 
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