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Posudek vedoucího práce na diplomovou práci „Vývoj antropometrických indexů u dětí 

předškolního věku“ 

 

Autor: Bc. Martina Borešová 

Vedoucí práce: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 

 

 

1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a 

zda a do jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 

Předložená diplomová práce Martiny Borešové je formálně velmi přesně zarámována. 

V kapitole 2 uvádí cíle práce a v kapitole 3 potom hypotézy pro výzkumnou část. Předložené 

cíle práce byly naplněny a hypotézy experimentálně otestovány. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

Ačkoliv autorka není studentkou biologie, pustila se ve svém diplomovém výzkumu do 

velmi biologického tématu, a tím je porovnání vybraných antropometrických údajů a 

dopočtených indexů s informacemi o nemocnosti a pohybové aktivitě u dětí v mateřských 

školkách ve věku od 3 do 6 let. Celá diplomová práce má 107 stran, z čehož je 85 stran textu, 

a zbytek tvoří přehled literatury a přílohy s podrobnými tabulkami sebraných hodnot. Většina 

textu je věnována praktické, výzkumné části. Teoretický úvod tvoří 33 stran. Zde si autorka 

připravuje teoretické východiska k pozdějšímu výzkumu. Věnuje se zde zejména rešerši 

antropologických metod a metodologie měření, dále popisuje růst a vývoj dětí, a faktory, 

které růst ovlivňují. Tato rešeršní část, zejména části o obezitě dětí a vlivech na zdraví dětí by 

mohly být podrobnější a lépe podložené prostudovanou literaturou – nejedná se však o hlavní 

zaměření této práce. Tím je samotný výzkum, jeho zpracování a interpretace. 

K výzkumu přistupovala autorka velmi svědomitě a plánovitě, ostatně jako k celé práci. 

Správně zvolila vyrovnaný počet probandů v jednotlivých věkových a pohlavních kategoriích. 

Pozor věnovala i přesné metodologii měření. Velmi kladně hodnotím statistické zpracování 

dat (χ2 test, t-test), které autorka používá k vyhodnocení svých výsledků. Celkově výzkumná 

část zapracovává data od 240 dětí z mateřských škol na pražském sídlišti Bohnice. Další 

zajímavá data, která autorka sesbírala, jsou nemocnost a pohybová aktivita dětí. Jejich 

statistické zpracování je komplikované (autorka správně zůstává pouze u χ2 testu). Celá 

kapitola 6 Diskuse je věnována diskutování výsledků, posuzování hypotéz a porovnávání 

autorčiných výsledků s literaturou. Tato kapitola je tak obsáhlá, že by bylo lepší část těch 

informací přesunout do Výsledků, a v Diskusi nechat jen posouzení hypotéz. Po této obsáhlé, 

a místy nepřehledné, kapitole čtenáři sumarizuje situaci kapitolka 6.2 Shrnutí hypotéz (str. 

80). 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň 

shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

Formální úprava práce je velmi dobrá. Množství grafů a tabulek je opravdu velké (25 

tabulek a 46 grafů ve vlastním textu, a další část z nich skončila radši až v přílohách). Některé 

grafy mají moc hustě vysázené popisky osy x, což komplikuje jejich čtení. 

Autorka cituje 23 literárních zdrojů a 10 internetových. Není to sice mnoho, ale alespoň 

klasické české antropologické zdroje má autorka nastudovány velmi dobře a v podstatě 

kompletně. Ideální by bylo tyto zdroje doplnit ještě zahraniční literaturou. 
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4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný 

praktický přínos, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

Jedná se o velmi slušně zpracovanou diplomovou práci. Autorka také velmi pečlivě 

spolupracovala se svým školitelem, kdy konzultovala jak návrh výzkumného projektu, tak 

použité metody a následně i průběžně během zpracování dat. Výsledky této diplomové práce 

by stály za publikování v nějakém odborném časopise zaměřeném na fyzickou antropologii. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Prosím, vysvětlete při obhajobě, proč je RI lepší než BMI pro určování vývoje a růstu u 

dětí. 

 

 

6. KONEČNÉ DOPORUČENÍ: 

 

Předloženou diplomovou práci mohu bez výhrad doporučit k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 17. 5. 2015                                                            Edvard Ehler, v. r. 


