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Antropologická studie matek a novorozenců v letech 2000, 2001 a 2002

Předložená práce diplomantky Martiny Havlínové po delší době vrací
k zavedenému ,, oboru.. fyzické antropologie a to k Antropologii mateřství.
Tento obor byl od druhé poloviny 60 let rozvíjen na katedie přldevším doc.
Titlbachovou Ve spolupráci s prof. Doležalem 

" 
It. gy,'.ko1ogicko-porodnické

kliniky FVL UK.
Zabýval se průběhem těhotenství a porodu v souvislosti se somatickými

změnami v organismu ženy. ProtoŽe všechnp publikované údaje jsou starůího
data, pokusila se diplomantka zmapovat 

'oďču'.'ou 
situaci v pórodnosti dětí a

charakteristiku rodicích žen a novorozenců . Česká republika se jiŽ 10let podle
zjištěných demografických údajů poýká s poklesem počtu narozených dětí.
Podle čerstvých výsledků studie Rady Evropy zptacovaných zarok 20b3 '. ČR
umístila na jednom z posledních míst na světě v porodnosti. Statisticky na jednu
Cešku totiž připadápouze I,I7 ďítěte. Ke sniŽující porodnosti přispívaji zejména
sociální a ekonomické změny, které nutí Čechy přehod.'o.ó.,ui jejich postoj
k zakláďání rodiny. Ženy těhotenství posouvají do vyšších věkovýc-h kategorii
(28- 30 let). Populace stárne a nárůst počtu zemřelých převyšujá počet nově
narozených. Přitom porodnost hraje klíčovou roli v populačnim rozvó;i Čn.

Předkládaná studie podává informace o vybraných somatometrických
parametrech novorozenců a jejich matek ve třech sledovaných obdob í za rok
2000, 200 I, 2002 a sleduj e v zájemné závislosti.
Diplomantka si stanovila 6 cílů DP, na které se postupně snaží ze získaných
údaj ů vytvořit odpovídaj ící výstupy.

Liter ární zpr acov ání tématu odpovídá sledované problematice (těhotenství'
porod, novorozenec).

Udaje zporodopisů, které tvoří základ DP M. Havlínové jsme získa|yjen díky
osobním kontaktům prof. DoIežaIa s přednostou kliniky. Sběr dat probíhál
v nevyhovujících prostorách archivu rok a 8 měsíců. Podařilo se získat celkern údaje
oď 2.183 rodiček a 2,212 novorozencích narozených vPruze a středočeském kraji
(I.231 chlapců a 981 dívek). Soubory byly rozděleny podle parity matky. ByLo
získáno 23 uďa1ů o matce a 10 údajů o novorozencipe získaných údajů matky
vytvořila 4 indexy (BMI, R[, Index bikristální šířky k TÝ a šířkový index pánve).

Ze zjištěných údajů zpracovala zatímjen část. Další získané údaje poslouží pro
další zpracování neboť takto získaný materiál je velmi cenný, protože v současné
době, se zákonem na ochranu osobních dat nemá fuzický antropolog šanci se dostat
k podobné dokumentaci.

-odpovídajícím způsobem provedla statistické zpracování ďat (testováníhypotéz,
jedno, dvouvýběrový t-test,Hotellingův test, ANoVA, korelační analýza, iinearni
regrese)' Vyhodnocené údaje novorozenců, a rodiček výstily ve velmi zajímavé
vzájemné vztahy, které diplomantka samostatně podrobně rozpralovala.Všechny



vyhodnocené údaje diplomantka pečlivě utřídila do tabulek a grafu a přehledně jeinterpretuje. Výslďký studie jsou velmi obsažné a jsou rozděleny do několikakapitol' které 
"u':9:logicky n"avazují,Potvrdila se nejen známéskutečnosti, že věkmatky koreluje s délkou po.ódu- maási matky_ gelší porod, j*";" primipary, ale idalší údaje, které ,o,"bí,á v kapitole diskuse. V ní také porovnáv á svá zjištěnís literárními údaji stejné problernat iky. 

'Zvětsu.;. 
.. porodní áeu.u novorozenců, věkmatek se posouvá do vysších věkor{ch kategLií, stoupá zastoupení matek s VŠ av souladu se vzděláním se snižuje podíl kuračěk'

Závěr shrnuje.získané a vyhď1,ocené poznatky podle zadaných cí!ů.Předkládaná diplomov á práce M.Havlínové -íŽ.-. posuzovat jako orientačnístudii ,kterápodávásoučásné informace z oblasti antropologie mateřství. Je textověa graficky dobře zpracována. Diplomantr.u .|ini ta )adaíe .l. u její práce jepodkladem k dalším 
-zajímavým vztahél mózi těhotenstvím, porodností anovorozenci ve vztahuk sociálním aspektům ze strany rodičů.Práci doporučuji k obhajobě.
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