
Jana Neumannová: Stacionární kola a redukce nadváhy.

Posudek školitele na diplomovou práci.

Autorka se zabývá ve své práci jednak srovnáním využití spinneru  a klasického rotopedu po 
stránce technických parametrů a jízdních vlastností, čímž navázala na bakalářskou práci, 
jednak ovlivněním nadváhy u žen při využití tzv. Spinning programu. 

Práce je klasicky členěna  s celkem adekvátním využitím prostoru jak pro teoretickou tak 
praktickou část. Protože Spinning program je zaměřen především na redukci hmotnosti při 
nadváze event. obezitě, první část je věnována problematice právě nevyváženosti příjmu a 
výdeje energie, komplikacím obezity a možnostem terapie včetně pohybové aktivity. 
Relativně malá část práce je věnována technickým parametrům spinneru ve srovnání 
s klasickými ortopedy včetně spíše pozitivních vlivů, což byla hlavní část její bakalářské 
práce.  Vlastní sledování vlivu Spinning programu a jeho celostního efektu provedla autorka 
na 41 ženách s dg. nadváhy až obezity podle standardních metodik. Součástí vyšetření bylo i  
hodnocení kineziologické – výskyt vybraných zkrácených a oslabených svalů dle Jandy a to 
vzhledem k profesnímu zaměření probandek (sedavé zaměstnání). V průběhu celkem 24 lekcí 
byla standardně prováděna zátěž probandek s doporučením výživových aspektů, což však 
nebylo zpětně adekvátně kontrolováno. Statistické zpracování výsledků bylo provedeno 
korelační analýzou  se stanovením koeficientu determinace. V rámci Diskuse se zabývá nejen 
problematikou výskytu a terapie nadváhy a obezity, ale i významným doporučením využití 
právě spinneru – lépe Spinning programu  versus stacionární kola.

K diplomové práci mám následující připomínky:
1. Autorka uvádí zlepšení některých zkrácených či oslabených svalů po proběhnutí 

Spinning programu. Do jaké míry je to vlivem vlastní zátěže a do jaké míry 
technickými možnostmi při využití spinneru?

2. Setkala se autorka také s negativním vlivem jízdě na spinneru na  některé 
kineziologické parametry?

3. Má nějaká rizika tento program vzhledem k rizikovým pacientům s obezitou? Pokud 
ano, tak jak jim lze předcházet?

4. Jaké konkrétní výživové úpravy byly doporučeny klientkám a jak je tyto klientky 
akceptovaly? Byla možná nějaká zpětná kontrola?

5. Existují určitá věková rizika využití spinneru – například pro starší generaci, která má 
problém s udržováním rovnováhy? Pokud by nebyl doporučován pro ně, tak z jakého 
důvodu?

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou využití Spinning programu na nadváhu 
až obezitu u žen. Autorka zpracovala velmi dobře nejen vztah tohoto programu k poklesu % 
podkožního tuku a vzestupu ATH, ale i vliv na ne vždy fyziologické držení těla u klientek 
před jejich účastí v programu, a tak nepřímo ovlivnění vybraných kineziologických parametrů 
jízdou na spinneru. Je spíše překvapující, že při tomto typu zátěže se neprojevily i možné 
negativní dopady, což je však otázka kvantity i kvality sledovaných parametrů.  Předložená 
práce splňuje jak obsahové tak formální náležitosti diplomové práce.
Práci doporučuji k obhajobě.



Na základě diskuse doporučuji ohodnocení známkou………………………………..
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