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Vliv strečinku na výkon žáka v atletice

Tato práce si  klade za cíl prokázat nebo vyvrátit vliv strečinku na výkon žáka. Dalším cílem je rovněž prokázat, zda 

míra zkrácených svalů ovlivňuje rychlostní a vytrvalecký výkon žáka. Zajímá se také o to, zda striktně dodržovaný 

strečinkový plán zmírní míru zkrácených svalů.

63

64 (z toho 47 cizojazyčných)

3 obrázky, 3 grafy, 60 tabulek, 5 příloh

stupeň hodnocení

 Cíle práce byly splněny s výhradami. Jedním z cílů práce bylo zhodnotit vliv statického a dynamického strečinku na 

výkon. Skupina kontrolní však dynamický strečink prováděla také, jak autorka uvádí. Množství proměnných, které 

ovlivňovaly výkon probandů pak mohlo rovněž výrazně zkreslit výsledky měření.

Diplomantka popisuje detailně mechanismy udržování svalového napětí, teorie je však soustředěna především na 

míšní úroveň, i přesto, že jako intervenci využívá dynamický strečink, který je mnophem více centrálně 

programován. I přesto, že diplomantka pracovala s dětskou skupinou (r. 2005,2006), nejsou zde popsána specifika 

dětského věku, z hlediska vývojového či fyzické zdatnosti. Částečně je autorka práce zmiňuje jen v diskuzi.

Diplomová práce odpovídá požadavkům na ni kladeným. Diplomantka zvolila velmi obtížné téma, jak z

teoretického tak praktického hlediska. Teoretickou část se tak podařilo ne zcela naplnit. Výsledky pak mohly být

podrobeny detailnějšímu rozboru. 

V textu se autorka odkazuje na práce, u nichž není jasné, zda byl zkoumán okamžitý či dlouhodobý efekt, ve 

kterém je rozdíl, na který sama autorka DP poukazuje.

Text práce je v některých pasážích psán ne zcela věděckou formou (např. str.31"…. a hlavně svaly kolem hlavy, 

"zkřížené pohyby", apod.). V textu se rovněž nachází velké množství drobných chyb - často vynechaná nebo 

zpřeházená písmenka.

K testování byly vybrány vhodné metody, domnívám se však, že do výzkumu vstupuje mnoho proměnných, které 

nebyly a možná ani nemohly být eliminovány.
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Připomínky: V textu tvrdíte že:"Pokaždé, když je sval (pasivně) natažen, aktivuje se strech reflex a odpověď je 

stažení svalu."-  Pak bychom nemohli vůbec pasivně protahovat. Domnívám se, že tvrzení, že "... zkrácený sval 

inhibuje funkci svého antagonistického svalu, tím je způsobena svalová dysbalance."(str.14) - není zcela korektní, 

tímto mechanismem je spíše jen udržována.  Z vaší definice statického a pasivního strečinku nevyplývá rozdíl mezi 

těmito technikami. Z textu naopak vyplývá, že PNF je pouze strečinková metoda. V metodice práce popisujete 

cvičení zvolené k intervenci - pokud zkoumáte vliv těchto cvičení na zkrácené svaly, měly by zde být popsány 

všechny, ne jen část u nich. Píšete, že testovaná skupina byla homogenní, ne však vzhledem ke svým fyzickým 

aktivitám. Někteří atletiku prováděli prvním rokem, někteří pátým, někteří se zabývali ještě dalším sportem. 

Neuvádíte ani předchozí sportovní historii probandů. Ve výsledcích uvádíte, že proband 16 se zlepšil po intervenci - 

byl však z kontrolní skupiny.                                                                                                                                 

Otázky: 1. Proč byla do strečinkových technik zařazena zrovna PNF jako specifický druh? 2. Jak byla prováděna 

kontrola kvality provedení strečinku u experimentální skupiny? 3. Popisujete, že test vytrvalosti běžel každý 

proband sám, znamená to, že ti ostatní po rozcvičení nějakou dobu čekali? Nemohli pak mít odlišné podmínky 

testování? 3. Mohla by mít na míru zkrácení svalů vliv např. svalová koordinace, či aktivita HSSP? 4.  Navrhujete 

pokračování a rozšíření studie, je něco, co byste změnila či upravila?

dobře




