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Cíl práce:  

1. Kritéria hodnocení práce: 

  
stupeň hodnocení 

výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce   x  

teoretické znalosti  x   
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 x   
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Formální hledisko: 

Diplomantka čerpala ze 42 literárních zdrojů (z toho 4 cizojazyčných) a z 8 zdrojů 

elektronických. 

 

Nalézám nedostatky v citacích: 

 

V seznamu literatury nenalézám autory: 

Levitová, Hošková (2015) – hojně citovaný zdroj v textu 

Bajzíková (2014) 

Šimáčková (2014) 

Zámostná (2011) 



 

V seznamu literatury jsou uvedeni, avšak v textu nenalézám: 

Arteaga Gómez (2009) 

Blahuš, Kovář (1971) 

Čermák (2005) 

Dostálová, Gaulaláčová (2006) 

Elišková, Naňka (2006) 

Hájková (2006) 

Hošková (2012) 

Hnízdil a kol. (2005) 

Kabelíková, Vávrová (1997) 

Kolář (1988) 

Kovaříková (2017) 

Lewit (1975) 

Mihule, Šťastná (1993) 

Skopová, Beránková (2008) 

Smíšek, Smíšková (2005) 

Stackeová (2008) 

Šípková (2006) 

Tichý (2000) 

Tlapák (1999) 

Toufarová (2003) 

Velínská (2004) 

Zemková (2010) 

 

- dále je v textu uváděn zdroj Hošková Matoušová (2005) – v seznamu literatury je 

uveden rok 2007, pravděpodobně jde o překlep 

 

- s. 43 – uveden zdroj Levitová (2015) – jedná se o zdroj Levitová, Hošková (2015) – 

jinde v textu jsou totiž uvedeny obě autorky 

 

Z elektronických zdrojů jsou v textu uvedeny pouze 3 (jeden z nich pod čarou)  

 

Obsahové hledisko: 

Abstrakt  obsahuje název, cíl a klíčová slova. Není uvedena položka metody. Diplomantka 

v rámci abstraktu opět uvádí abstrakt a popisuje v této položce o čem pojednává její práce. 

Popisuje výzkumnou skupinu, nastiňuje metody. Je nutné být konkrétnější, jaký druh 

výzkumu a jakou metodu přesně použila (to je uvedeno v cíli práce). V abstraktu zcela chybí 

výsledky práce. 

 

Pozn. Abstrakt není správně strukturován. 

          Abstrakt není vhodné psát v budoucím čase (práce se zaměří na….budou navržena 

kompenzační cvičení ). Práce již byla provedena. 

  

V úvodu  diplomantka formuluje důvody, které ji vedly k sepsání práce. Uvádí  problém 

spojený s nedostatkem pohybu a s tím spojených zdravotních komplikací především v podobě 

vadného držení těla. V úvodu by měl být nastíněn cíl práce, který nenalézám. Diplomantka 

v práci porovnává vrcholové sportovkyně a dívky, které sportují rekreačně, avšak v úvodu se 

o ničem takovém nezmiňuje. V úvodu je, kromě problému a osobního důvodu dobré také 

uvést o čem práce je, co předpokládá. V úvodu diplomantka píše, že propojením sportovního 



aerobiku s každodenním pohybem dojde k harmonizaci vývoje a ke snížení problémů 

s vadným držením těla. Je nutné si uvědomit, že sportovní aerobik je velmi náročný sport, 

jedná se spíše o zátěž typu anaerobního a organismus velmi zatěžuje a ovlivňuje, a to i 

v oblasti držení těla. Rozhodně ho neharmonizuje. 

 

Bylo by např.  vhodné se v úvodu zmínit o tom, že práce bude nejen o sportovním aerobiku, 

ale o tom, jaký je rozdíl mezi dívkami, které se mu na vrcholové úrovni věnují a těmi, které 

ne.  

 

V rešeršní části své práce se věnuje historii aerobiku, charakteristice sportovního aerobiku. Je 

patrné, že se v problematice sportovního aerobiku vyzná. Mezi další kapitoly řadí držení těla a 

v této souvislosti představuje anatomii pohybového systému a hluboký stabilizační systém. 

Dále se zabývá svalovou dysbalancí a vadným držením těla. Je vidět velká snaha o 

podchycení a uvedení správných informací z oblasti svalové nerovnováhy, vadného držení 

těla a kompenzačních cvičení.  

 

Diplomantka  v textu hojně využívá přímé citace, je vidět úsilí o nalezení adekvátních 

informací ohledně držení těla a  kompenzačního cvičení. Často však nacházím celé odstavce, 

které zdroj čerpání nemají.   

 

Rešeršní část není propracovaná ve smyslu logického propojení sportovního aerobiku a držení 

těla. Část teorie je věnovaná pouze aerobiku a druhá část pouze držení těla. Chybí propojenost 

a návaznost. Autorka provedla rešerši pouze z několika autorů, nenalézám žádné zahraniční 

zdroje, které by se podobnou tematikou zaobíraly. Je to škoda. Navíc shledávám problém 

v nedostatečné citaci. (jak již bylo uvedeno). 

 

Pozn.: 

Domnívám, že by bylo přínosné zamyslet se v práci nad tím, jak konkrétně sportovní aerobik 

ovlivňuje držení těla. 

Mám pocit, že jste měla více citovat, nebo to jsou všechno vaše myšlenky? př. s. 32 – 33 

odstavce, které jste určitě čerpala z literatury nejsou ocitovány. např. s 37 – 38, s. 44, s. 45, 

atd atd….. 

 

s. 13 Tabulka, která není očíslovaná 

s. 22 Proč je u názvů rovin sagitální a frontální hvězdička?  

s. 22 není očíslovaná tabulka 

s. 34 Uvádíte kapitolu Skoliotické držení těla v oblasti beder a hrudníku. Poté píšete, že 

skolióza je zakřivení páteře ve frontální rovině do strany v oblasti mezi 3. a 5.  hrudním 

obratlem - to je z mého pohledu zavádějící definice skoliózy.  Navíc skoliotické držení není 

skolióza. 

s. 33 Věta: Mezi pohybové aktivity, které negativně působí na zlepšení problémů se svalovou 

dysbalancí v oblasti krku a beder patří: …věta nemá logiku….. 

s. 35 Uvádíte, že pro skoliotiky by byla ideální léčebná TV, která v českém školství výrazně 

chybí. V českém školství chybí zdravotní TV, léčebnou TV mohou provozovat pouze 

fyzioterapeuté. Do školství nepatří.  

 

s. 38 popisujete měření olovnicí a odkazujete se na obr. č. 10, jedná se však o obr. č. 8 

s. 43 – 44 – kapitoly 2.3.2 Posilování svalů a 2.3.3 Protahování svalů by bylo logicky lepší 

vyměnit, jelikož nejprve uvolňujeme (to je správně na prvním místě), poté protahujeme a 

nakonec posilujeme.  



s. 44 uvádíte, že strečinkové cviky je nutno obměňovat, aby nedocházelo k automatizaci 

pohybu. Když provádím např. statický nebo pasivní strečink, k pohybu nedochází, jak se tedy 

může automatizovat? 

 

 

Praktická část 

 

Cíle, úkoly hypotézy: 

Cíl  formulován jasně, uvedeny úkoly práce a 3 hypotézy. U hypotéz není uveden důvod 

předpokladů. Z jakého důvodu tak předpokládáte?  

 

 

V metodice diplomantka neuvádí, o jaký typ výzkumu se jednalo, zda o kvalitativní či 

kvantitativní. Ve výzkumu byl použit vstupní dotazník – není uvedeno, zda byl 

standardizovaný, nebo zda šlo spíše o anketu.  Je uveden popis výzkumného souboru, jednalo 

se o záměrný výběr. V kapitole 5.4  Sběr dat - je uvedeno jak měření probíhala, není uvedeno, 

kde probíhalo a není uvedeno kde byly měřeny dívky z tréninkové skupiny nebo to z textu 

jednoznačně nevyplývá. Konkrétní testy, které byly pro hodnocení držení těla použity, jsou 

popsány podrobně.  Jsou však nešťastně očíslovány, jelikož se opakují jejich čísla – testy na 

oslabené svalstvo jsou označené jako test č. 1 – 6 a testy na zkrácené svalstvo jako testy č. 1 – 

5. Čtenář se pak velmi těžko orientuje.  

 

Výsledky 

Výsledky obsahují tabulky a grafy s vysvětlujícím komentářem. Na konci jsou výsledky 

shrnuty. Ve výsledcích shledávám  nesrovnalosti – tabulky jsou očíslované opakovaně – tedy 

tabulka č. 1 a 2 – výsledky  vyšetření  pomocí olovnice a opět tabulky 1 a 2 – zpracování 

výsledků testu dle Matthiase. Také grafy jsou očíslovány podobně – tedy grafy znázorňující 

oslabené svalové skupiny – graf 1 – 7 a pak opět grafy 1 – 7 pro zobrazení zkrácených 

svalových skupin. Čísla grafů a tabulek by se neměla opakovat.  

 

s. 67 – 68 Pozn.: Grafy znázorňující svalové zkrácení obsahují interpretační - graf 1 a 2 a 6 a 

7 ukazují kolik probandek test splnilo a tedy nemají zkrácené svaly -  grafy 3, 4, 5 znázorňují 

pravý opak  - z grafů vyplývá, že všechny dívky měly zkrácené svaly, protože test nesplnily, 

vysvětlující komentář je však zcela opačný. Grafy musí být všechny stejně provedené, jinak 

jsou výsledky zmatené a zavádějící. 

 

Diskuse 

V diskusi se diplomantka vyjadřuje k samotnému měření, komentuje výsledky, vyvrací 

hypotézy a snaží se diskutovat i s jinými autory.  

 

V diskusi stojí, že dotazníkové šetření potvrdilo, že běžná populace upřednostňuje neaktivní 

způsoby zábavy a ve volném čase se sportu věnuje málokdo. Dotazníky však byly rozdány 

primárně pro vhodný výběr probandek do kontrolní skupiny a ve výsledcích žádné výsledky 

prezentovány nejsou. V diskusi dále diplomantka píše, že každá probandka provedla test bez 

přípravy, avšak v metodice práce píšete, že dívky byly řádně rozcvičeny…. V jakém smyslu? 

Mohlo to ovlivnit provedení testovacího cviku? 

 

V diskusi je uvedeno, že ve sportovním aerobiku se  nadměrně využívají flexory kyčelního 

kloubu a jsou tudíž zkráceny. S tím plně souhlasím. Avšak to se nepotvrdilo u žádné dívky 

z tréninkové skupiny. Jak si to vysvětlujete?  Navíc porovnáváte výsledky zkrácených flexorů 



kyčle s hráčkami florbalu, jejichž sport má zcela jiný charakter než sportovní aerobik, 

myslím, že se to nedá porovnávat…lepší bylo nalézt gymnastický sport, který je aerobiku 

blíže.  

Dívky z tréninkové skupiny mají dostatečně protažené hamstringy a posílené hýžďové svaly 

díky cílenému tréninku.  V práci stojí, že tato situace vede k nesprávnému postavení pánve.  

Naopak se domnívám, posílené hýžďové svaly a protažené hamstringy jsou pro správné 

držení těla žádoucí. Problém, domnívám se, nastává u takto trénovaných dívek ve zkrácení 

hlubokých svalů zádových a v oslabení břišního svalstva (m. transversus abdominis) a svalů 

dna pánevního.  

V diskusi píšete, že pro dívky z tréninkové skupiny, trpící hyperlordózou by bylo vhodné 

posilovat pánevní dno, což je v pořádku. Proč by měly posilovat abduktory kyčle, když je 

všechny ve vaší práci měly správně posílené? 

Dále v diskusi hodnotíte výsledky  hyperlordózy Cp, avšak poté doporučujete cvičení pro 

bolest v oblasti Lp, možná bych toto doporučení napsala k problematice Lp.  

V diskusi je chybně uvedená hypotéza H2, přepokládáte, že počet osob z TS s ochablým 

svalstvem bude menší (v diskusi jste napsala se zkráceným svalstvem – to je H3, domnívám 

se, že je to přepis…) 

 

V diskusi píšete, že vaše probandky z TS mají ochablé svalstvo (břišní, m. gluteus maximus a 

medius, dolní fixátory lopatek, hluboké flexory krku a hlavy). Avšak ve výsledcích tvrdíte 

opak.  

 

Domnívám se, že diskuse by mohla zahrnovat hlubší zamyšlení se nad okolnostmi, které 

výzkum provázely. Chybí zamyšlení nad faktory, které mohly výsledky ovlivnit. 

 

Závěr 

Závěr obsahuje shrnutí práce. Shrnuje splnění cíle, hodnotí průběh výzkumu a zamýšlí se nad 

výsledky. Také navrhuje případné možnosti korekce . 

 

Pozn. V závěru píšete, že testování prokázalo pozitivní vliv sportovního a fitness aerobiku na 

hyperlordózu v oblasti Cp a skoliózu. Při testování spuštění olovnice zezadu ve výsledcích 

skutečně vychází, že pouze jedna z dívek z TS měla mírně zvýšenou lordózu v oblasti Cp. Je 

však důležité se zamyslet, než dojdu k nějakému takovému tvrzení, nad tím, zda držení Cp je 

skutečně ovlivněno právě tréninkem aerobiku. Skoliotické držení ani skolióza cíleně 

testovány nebyly nebo jsem toto testování v práci nenalezla. Tak bych váhala také s tvrzením, 

že sportovní aerobik má pozitivní vliv na skoliózu. 

 

 

3. Otázky k obhajobě: 

Měření skupiny dívek z SOU trvalo 2h, probíhalo ve škole, Kde a jak byly testovány dívky 

provozující vrcholově sportovní aerobik? V práci jsem tuto informaci nenalezla nebo to nikde 

nevyplynulo.  

Jak jste došla k závěru, že sportovní a fitness aerobik má vliv na skoliózu? 

V diskusi píšete, že pro dívky z tréninkové skupiny, trpící hyperlordózou by bylo vhodné 

posilovat pánevní dno, což je v pořádku. Proč ale by měly posilovat také abduktory kyčle, 

když je všechny ve vaší práci měly správně posílené? 

V diskusi je uvedeno, že ve sportovním aerobiku se nadměrně využívají flexory kyčelního 

kloubu a jsou tudíž zkráceny. S tím plně souhlasím. Avšak to se nepotvrdilo u žádné dívky 

z tréninkové skupiny. Jak si to vysvětlujete?   



V diskusi diplomantka píše, že každá probandka provedla test bez přípravy, avšak v metodice 

práce píšete, že dívky byly řádně rozcvičeny…. V jakém smyslu? Mohlo to ovlivnit provedení 

testovacího cviku? 

 

 

 

Závěr hodnocení:  Téma je zajímavé a vzhledem k přetěžování ve vrcholovém sportu i 

aktuální. Je vidět, že diplomantku téma zajímá a baví. Avšak v 

vzhledem k velkému množství formálních i obsahových nedostatků považuji úroveň práce za 

hraniční a posouzení ponechávám na průběhu obhajoby. 

      4.9. 2019,  Praha               Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D   

datum a místo 

vyhotovení posudku 
  

podpis oponenta 

diplomové práce 
  

  

 

 

 


