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Název práce: Posturální odchylky a svalové dysbalance u hráčů ledního hokeje 

 ve 2. hokejové lize České republiky 

Autor práce, Marek Novák, sepsal svoji bakalářskou práci na 67 stranách. Odborné informace 

k práci studoval z 28 publikací, mezi nimiž jsou dvě anglické. Bakalářská práce je rozdělena 

do deseti kapitol a lze říci, že jejich členění je správné. 

Literárně rešerší část je pečlivě zpracována; literatura je citována obvyklým způsobem. Čtenář 

se seznámí s historií ledního hokeje, stručnou charakteristikou této sportovní hry i 

zamyšlením nad tréninkem hokejistů jednotlivých věkových kategorií.  

V souladu se záměrem práce se zabývá poruchami pohybového systému hokejistů a naznačuje 

důvody, které k nim přispívají. Následuje biomedicínská část, která má vytvořit předpoklady 

pro analýzu pohybového chování hokejistů na ledě, z níž by bylo možné uvažovat o 

vyrovnávacích cvičeních, která by pohybovou zátěž hokejistů kompenzovala. 6. kapitola se 

věnuje kompenzačním cvičením, jejich významem a členěním v odborné literatuře. 

 

Připomínky: 

 V literatuře, na stranách 62 – 64 jsou drobné chyby; za čísly ISBN chybí tečky a u 

některých monografií chybí počty stran. 

 Cíl práce není dobře formulován. Cíl má být jednoznačně vymezen, protože i smysl 

tohoto pojmu směřuje k něčemu jedinečnému nebo jednomu, k tomu čeho má být 

dosaženo postupnými kroky. Například v hokejovém utkání je cílem vyhrát! To vše 

ostatní, mít fyzičku, umět přihrát, mít dobré boty s bruslemi …..to jsou dílčí úkoly 

které mají k cíli přispět. 

 Není chyba, když před formulacemi hypotéz se autor zmíní na základě, čeho došel 

k úvaze, např., že dojde po tříměsíční intervenci k pozitivní změně. Myslím si, že 

právě ta konkrétní, pozitivní očekávaná změna, měla být v hypotéze uvedena. 

 Hrudník se od podložky neodbaluje, nýbrž předklání (s. 40). Lokty nejsou roztažené, 

ale v čelné rovině. Noha se nedostane nahoru ale do přednožení (s. 40); „vyhrbení 

páteře“, je předklon (s.44)…je třeba se vyjadřovat odborným jazykem. 

 Testy na s. 39 a 40 svým popisem vyvolávají řadu otázek. Jsou nepřesně popsány, 

proto je kromě autora nemůže nikdo zopakovat a je, z hlediska autorovy interpretace, 

velkou otázkou zda měří to, co autor slibuje. Je iluzí - „Pokud se zvedne celý trup a 



lokty zůstanou odtažené, jsou břišní svaly v pořádku.“; protože jsme „ ohnutím 

končetin vyřadili bedrokyčlostehenní svaly…. 

 U všech popisovaných testů, v práci použitých, chybí literární odkazy. 

 U sestaveného souboru kompenzačních cvičení by bylo vhodné uvést obrázky, které 

by čtenáři zpřesnily představu o pohybu uvedenou pouze textem. 

 Na s. 53 má být v textu pravděpodobně uveden graf č. 3., podobně na s. 59 graf č. 9. 

 

Dotazy: 

 Čím se liší fázické od posturálních svalů? 

 Na základě jakých měření bylo zjištěno, že hokejisté, kteří 4 – 5x týdně trénují, mají 

oslabené mezilopatkové svalstvo a přímé břišní svaly? 

 Co je to za cvičení?  Vyzveme vyšetřovaného, aby zvedal ramena….s. 39. 

 Podařilo se Vám dosáhnout bradou na prsní kost? 

 Co je to za cvičení č. 6 na s. 43? 

 Bylo možné se v diskusi vyjádřit k těm hokejistům, kteří se po tříměsíčním cvičení 

nezlepšili, nebo dokonce i zhoršili v některých testech? 

 Vy jste sám s hokejisty cvičil vybraná cvičení a měřil testové hodnoty? 

 

Závěr: 

Předložená bakalářská práce je prvotinou autora, který se v ní snažil zamyslet nejen nad 

poruchami pohybového aparátu, vyvolávanými fyzickou zátěží při hokejové hře, ale také nad 

prevencí v práci popisovaných poruch. A to je těžký úkol. Již studium literatury autorovi 

naznačilo, jak je obtížné stanovit k takové snaze jednoznačná pravidla, jak je to obtížné i pro 

odbornou, publikující veřejnost. Proto připomínky a dotazy směřuji k hlubšímu zamyšlení a 

k podnětu vlastní tvorby vyrovnávacích cvičení v budoucnu; protože jde o hokejisty, jejichž 

pohybové chování autor velmi dobře zná z vlastní zkušenosti. A také na této, vlastní 

zkušenosti, je třeba hledat odpovědi na otázky, které se většinou stále objevují. Práci 

doporučuji k obhajobě. 
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