
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Dominiky Ščučkové: Změny porodnosti se zaměřením na porodní 
hmotnost 
 
Problematika porodní hmotnosti novorozenců je nadčasová, nicméně ve sledu kalendářních let se může měnit její 
struktura a faktory. V období snižování počtu živě narozených druhého a vyšších pořadí a nárůstu frekvence dětí 
narozených mimo manželství v České republice, lze očekávat, že i celková struktura novorozenců podle porodní 
hmotnosti se může transformovat. 
 Předkládaná bakalářská práce v rozsahu 57 číslovaných stran se zabývá studiem změn porodní hmotnosti 
živě i mrtvě narozených v České republice, včetně podrobnějšího rozboru souvisejících faktorů posledních let. 
Těžiště práce spočívá v diskusi s literaturou a v navazujících třech (4., 5., a 6.) analytických kapitolách. Studium 
je postupně zaměřeno na porodní hmotnost živě narozených podle pohlaví, pořadí a dále podle vzdělání, 
rodinného stavu a věku matky. Za mrtvě narozené, vzhledem k omezenější dostupnosti dat, byly zpracovány 
pouze faktory vzdělání, rodinný stav matky a pohlaví novorozence. 

V kapitole věnované diskusi s literaturou české i zahraniční provenience jsou podrobněji uvedeny a 
diskutovány faktory nízké porodní hmotnosti. Kapitola věnovaná datovým zdrojům a popisu metodiky, včetně 
historických změn definic živě a mrtvě narozeného dítěte, shrnuje vyčerpávajícím způsobem použité metody. 
Vlastní analýze porodní hmotnosti předchází čtvrtá kapitola věnovaná trendům a strukturám (pořadí, věk, 
legitimita a vzdělání) živě a mrtvě narozených. Pátá kapitola již ukazuje trendy struktur živě narozených v období 
1986-2013 v rámci daných diferenčních charakteristik (pohlaví, vzdělání, rodinný stav, pořadí a věk). Tato 
zjištění, na základě deskriptivní analýzy, odpovídají závěrům i jiných českých studií. Zajímavé je stejné 
zastoupení velmi nízké porodní hmotnosti (-1499 g) u chlapců i dívek. V podkapitole 5.2 věnované současnému 
stavu (rok 2012), je v tabulce 3 přehozená legenda, rodí se totiž více chlapců než dívek a procenta podle pohlaví 
jsou v rozporu s obr. 10. Možná mohlo být řečeno, že pokud jde o standardizovaná rezidua, tak se obvykle 
interpretují pouze ta, jejichž absolutní hodnota, na 5% hladině významnosti, převyšuje 2,92. Navíc, hodnota -6,85 
pro 2.PH znamená, že je méně pozorovaných událostí oproti očekávaným, tudíž v kategorii porodní hmotnosti 
1500-2499g se rodí méně častěji chlapci, což také odpovídá obr.10. V tabulce příloha 2 chybí označení PH. 
Ostatní interpretace týkající se dalších znaků tj. věk, pořadí, ap., jsou správná. Navíc autorka správně zařadila a 
testovala specifickou kategorii nezjištěno při použití analýzy kontingenčních tabulek. Kapitola věnovaná mrtvě 
narozeným zřetelně ukázala jiné vzorce oproti živě narozeným. Jak grafy, tak analýza kontingenčních tabulek 
ukázaly nezávislost porodní hmotnosti mrtvě narozených na diferenčních znacích dítěte, respektive matky, na 
rozdíl od živě narozených. 
  Text obsahuje několik drobných nepřesností níže uvedených: 
Str.5 nedokončená věta: „Na základě diskuze s literaturou spojenou s problematikou porodnosti a porodní 
hmotnosti novorozenců.“  
Str.7 (tabulka 1), In utero exposure to diethylstilbestrol Nitroděložní vystavění; má být vystavení nebo expozice 
DES; 
str.8 místo bílé pleti má být bílé rasy 
str.11 vzorec chí kvadrát,  χ2  nemají být úvozovky zleva 
str. 24 možná, že název podkapitoly 5.1 mohl být Vývoj porodní hmotnosti, bez specifikace od roku 1950, protože 
v textu jsou sice dlouhodobé trendy zmiňovány, ale hlavní důraz je kladen na období 1986-2013. 
Str. 25 Výrok:  „ … nízkou porodní hmotnost měly vždy častěji dívky než chlapci. Mezi lety 1970 a 2012 byl 
většinou podíl dívek s nízkou porodní hmotností mezi 45 % až 48 % a podíl chlapců tedy mezi 52 % až 55 % mělo 
následovat upřesnění: v souboru dětí narozených s nízkou porodní hmotností což souvisí s menším počtem 
narozených dívek. 
Str. 32  „Průměrná porodní hmotnost u dětí narozených v manželství byla u dívek o 73 gramů nižší a u chlapců o 
70 gramů vyšší, než celková průměrná porodní hmotnost v manželství pro dané pohlaví,“ Pro dané pohlaví mělo 
být škrtnuto a věta zakončena tečkou. 
 
 Hodnotíme-li však předloženou bakalářskou práci Dominiky Ščučkové na téma Změny porodnosti se 
zaměřením na porodní hmotnost, jako celek, rozhodně převažuje kvalita nad výše uvedenými nepřesnostmi. 
Autorka postihla základní aspekty změn porodní hmotnosti novorozenců a kontrastovala rozdíly mezi živě a mrtvě 
narozenými. Metodicky navíc použila testování kontingenčních tabulek. Práce je doložena relevantní literaturou. 
Nechybí dokumentace v podobě příloh. Práce splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářské práce, a proto ji 
doporučuji k obhajobě. 
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