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Antropo|ogická studie matek a novorozenců v letech 2000, 2001a 2002.,
Podaná práce z roku 2006 má 220 stran, dvě přílohy, 191 tabulek, 97 grafir.Literatura má 40
položek až na vyjímky českych autoru.Formální úprava je pečlivá.
Po úvodu, autorka stanowje cíle diplomové práce:
Statisticky zpracovat a r,yhodnotit deskriptivní statistiku somatometrickych parametni
novorozenců a matek na záHadě údajů z |et 2O0O, 2OO|, 2OO2 ziskaných na Gynekologicko
porodnickó klinice lLF KU vPraze.
Do práce zahrnula jen statusy s úplnou dokumentací.
Chce porovnávat rozdi|y mezi jednotliÚmi roky, hodnotit rozdíly hochů a děvčat, analysovat
vliv sociálních charakteristik, popsat závislosti a porovnat zjištěné údaje se staršími studiemi.
V literárním přelrledu se dotýká charakteristiky těhotenství, převážně podle učebnicoých
údajů je to: oplození, ýživa a Úvoj plodu, placenta, vliv těhotenství na matku,, rizikové
těhotenství, vícečetné těhotenství, potrat, předčasný porod, prenatální péči,, životospráva
v těhotenství, kouření, alkohol a drogy, zaměstnání, porod a jeho mechanismus,.poloha
koncem pánevním, polohy šikmé, příčné, porodnické operace, poranění za porodu,
rozměry pánevní, šestinedělí , laktace, novorozenec' donošený novorozenec' poporodní
adaptace novorozence\ péče o nedonošené novorozence s velmi nízkou porodní hmotností.
Materiál a metodika. ',

Úaaje ziskáva|a z porodopisů , kde byly kompletní údaje.
Zarok2000 477 porodŮ, za200| - 73O, za2002 - 7O9, celkem 2183 údajů. Soubory dělí
podle parity na prvorodičky, druhorodičky a více rodičky.
U matek sbírá celkem 23 parametrů, u novorozenců 10 parametrů, sestawj e 4 záHadru indexy
Statistické zpracován je velmi pečlivé, obsahuje zá|<ladru statistické charakteristiky,užiiá
kvartily, interval spolehlivosti, šikmost, špičatost.Pro testováru uživájednoýb$ěroý t-test.,
dvouvýběroý t-test, Hotelling test-T 2, analysu variaci, korelační analysu, lin,eární rtegresi,
hvězdičkové konvence ,Zpracováru provedeno profesionálně Ústav aplikované matematiky a
výpočetní techniky Př,F UK.
V souboru rodičů sleduje věk matek
V pruměru je to v jednotliých ročnících 28.06, 27,4I,27.6 rokŮ,
u otců jsou hodnotyvyšší 30,7 , 3l.1 ,31.5 roku.
Hodnotí statistickou ýznamnost rozdílů
Neudává pruměry všech ročníku dokomady
Výška matek v pruměru 167,0, 166.2, 168.1 cm
Tělesná hmotnost na začátku těhotenství 60.4, 57.8,62,2kg
Hmotnost před porodem 72.74, 68.7, 76.,37 kg
Přírustek za těhotenstvi |2.1, l l.3, 14.04kg
Délkaporodu 5.84 , 7,2, 5.45 hodin
U secundipar 3.9, 3.9, 4.45 hodin
Délka prvé doby porodní 5.42, 5.5, 5,05 hodin
U secundipar 3.6, 3.5,4.O7hodin
Dobavypuzovaci . 16.1 , 15,9, 15.2 minut
Délka třetí doby 8.44, 8.12, 8.8 minut
Počet císařských řezů u chlapců byl 18.2, |6.4, |7.6 %



Délkatěhotenství je stanovena 278, 277.05, 279,7 dru
Za|lrnuje rodičky od227 dne po 303 den!!!
Ztráta|<rve 322.34, 322.45, 296,L5 m\

V porodopisech jsou zapsané vesměs kvalifikované odhady.

Pánevní rozměry,
Bispinalis 23.8, 23.9, 24.04 cm
Bicristalis 26.2, 26.3, 26.3 cm
Bitrochanterica 30,3, 30.5, 30.8 cm
Baudelocque 20.6, 20.6, 20.4 cm
Zjíšťovány indexy, body mas index' R[
S ledovala v zděláru mastky
Vysokoškolské 20.4, 20.4, 24,9% sledovaných
ZáHadru 3,7, 2.3 , 6.5% sledovaných

Kuřáctví hodnotí podrobně i podle vzdělání
Kuřačky během těhotenství 7, 6.3, 7.9 %

Podle rodinného stavu vdané 77, 75.9, 77,9 %|

Při charakteristice novorozenců zpracováva|a zvláště soubor dívek a chlapců
Porodní hmotnosti dívek v pruměru 3458 ,3452, 3424 g
Porodní hmotnost chlapců 3482, 3404 3493 g

Porodní délka dívky 50.5, 50.3, 50.3cm
hochů 50,47, 50.4, 50.8cm

Sexuální rozdíly jsou velmi malé.
Vyhodnocována byla délka pupečníku, hmotnost placenty, obvod hrudníku, frontooccipitální
obvod hlavy,
BMI, R[, Apgar score
Provedeny korelační ana|ýry novorozených chlapců i dívek a matek
Postrádám korelace mezi matkami a plody'

V roce 2001 bylo podle autorky prokázáno, že clrlapci u matek, které kouřily během
těhotenstú , jsou drobnější.

Hodnocení a námitky.
Autorka práce sebrala záHadru parametry, kÍeré bude třeba podrobně po etapách
analyzovat..Předloženápráce se zabývá pouze dílčím úsekem. Autorka prokáza|a velikou píli
a pečlivost s jakou pracovala se získanými údaji.
V této dílčí práci jé řada cenných údajů o tělesné ýšce, hmotnosti matek, % císařských řezů,
%o hňáctvi, o % svobodných, o délce jednotliých porodních dob, které jsou použitelné při
srovnávacích studiích.
IJkínaIo se, že roční úseky jsou pro zjišťování možných změn příliš krátké, takže budou
zvoleny pro příští ýzkumy časové úseky delší.
Zjlštéru ve kterém nejsou pruměrné hodnoty hmotnosti novorozenců mezi dívkami a chlapci
zjistitelné bude třeba prověřit hlubší analysou daného materiálu i dalšími ověřovacími
studiemi.Na další zpracováru čekají korelace mezi parametry matek a parametry dětí.



Autorka ukazuje se, že v případě dělení souboru podle věku, parity , pohlaví plodu se již/ zmenšuje a nemůže dávat hodnověrné ýsledky.Bud; je pak třeba od takového dělóní ustoupit,
nebo vytvořit soubor alespoň ještě 2 xpočetnější
Autorku ne|zekitizovat zato co v textu není, zato co nezpracova|a, to čeká další pracovníky.
Ieto zeiména doplnění ýzkumu stran délky těhotenství. Autorka odpověděla na řadu otázek ,které si kladla.

Kritické připomínky.
V literární přípravě se soustředila na díla učebnicové povahy vzdá|enábadatelsky zajimaých
údajů.
Autorka nevyužila |iterárni podklady ,,Antropologia maternitatis.., kde by se poučila oreprodukční normalitě.
Autorka zpracováváexaktními metodami data,kteýv řadě parametru primárně existuje chyba
daná retrospektivními klinickými studiemi-

otázky.
očekávala autorka, že na|ezne změny mezi záHadními parametry mezi jednotlivými roky?
Autorka píše, že chlapci narozeni císařským řezem jsou ténei- o tán<r
Kolik vážily v pruměru děti kuřaček a nekuřaček?
Jaká byla tělesná qÍška podle vzdě|áru,jsou vzdělan é ženy vyšší?

Závěr: Autorka shromaždila řadu údajů, které jsou cenné a použiteln é.Zpracována byla pouze
část a.to způsobem odpoúdajicim.Za vel\ý kiad práce nutno pokládat dokonalé statistickéodpovědi na pokládané otázky.
Doporučuji proto tuto diplomovou práci schválit.
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