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Cíle práce: Cílem této práce bylo na základě studia literatury týkající se problematiky 

zranění kolene ve sportu a v atletice, projít si určité postupy rekondičních programů, 

sestavit a aplikovat rekondiční program na vybrané atletce, dále pak realizovat 

případovou studii a díky testování prostřednictvím vybraných indikátorů zhodnotit 

účinnost rekondičního programu na vybrané ukazatele u atletky a studentky UK FTVS 

po zranění a následné artroskopii kolene. 

Metodika práce: Po počáteční literární rešerši byl vytvořen rekondiční program, který 

byl aplikován na probandce. Během rekondičního programu byly sledovány parametry 

tělesného složení na Tanitě BC 545, parametry obvodů dolních končetin a dále byla 

sledována úroveň stability, senzomotoriky a symetrie pomocí přístroje MFT S3 Check 

a úroveň dynamické stability na přístroji Y Balance Test. 

Výsledky práce: Prostudovala jsem mnoho literatury, která se týkala problematiky 

zranění kolene. Jednalo se celkem o 121 zahraničních i českých titulů a studií. Zejména 

v zahraničí je mnoho studií týkající se zranění kolene. Co se týče vlivu rekondičního 

programu na vybrané ukazatele probandky jsem zaznamenala zlepšení v parametru 

tělesného tuku a aktivní tělesné hmoty v parametru tělesné složení probandky. Dále 

došlo ke zlepšení v obvodu dolní končetiny u operované nohy probandky a v parametru 

senzomotoriky v sagitální rovině došlo též ke zlepšení. Ke zlepšení a následnému 

zhoršení došlo v ukazateli zjišťující úroveň senzomotoriky ve frontální rovině. 

V parametru úrovně stability došlo ke zlepšení v sagitální rovině, u tohoto parametru ve 

frontální rovině však došlo ke zhoršení. V parametru symetrie v sagitální rovině došlo 

nejprve ke zlepšení tohoto, následně však došlo ke zhoršení úrovně symetrie. 

V parametru symetrie ve frontální rovině docházelo k proměnlivosti 

výsledků.  V parametru dynamické stability došlo ke zlepšení. 
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