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Studie parametrů lineární tělesné proporcionalitv u dívek ve věku 11 - 14 let

Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení validity parametrů, projektivních
rozměrů a indexů, které lze využit pro praktické hodnocení lineární tělesné proporcionality u
dětí v pubertálním věku v klinické auxologii a mapuje změny v proporcionalitě výškových
parametrů v pubertálním období s moŽností aplikace výsledků do sportovních a tréninkových
aktivit, jako kritéria somatického vývoje pro volbu tréninkové zátěže.

Studie byla koncipována jako transverzá|ní vyšetření dle možností reprezentativního
vzorku pubertálních dětí (věkový interval 11-15, resp. 14 let). Vyšetření proběh|a na 7
základních školách a -víceletých gymnáziích v České republice (Praha, Náchod, Fýdek
Místek, Český Brod, Čelákovice) v rozmezí od října do prosinc e 2OO7. Sledováno bylo 8
lineárních, 8 šířkových, 5 obvodových parametrů a tělesná hmotnost' Diplomantka pracovala
ve spolupráci se 2 kolegyněmi, proto bylo v rámci výzkumu provedeno testování inter a
intraindividuální chyby měření. Parametry lineární tělesné proporcionality byly zpracovány
ve formě absolutních hodnot a indexů (eliminace systematické odlišnosti od normativních
da|. Výběr indexů a projektivních rozměru vychánel z dostupnosti jejich recentních
normativů, které jsou součástí semilongitudinální růstové studie českých dětí ' Před vlastním
zpracovánim bylo provedeno screeningové testování dat lineární proporcionality vyšetřených
dětí, s cílem odhalit disproporcionální jedince, kteří byli z dalšího zpracováni vyloučeni.
Analyzována byla rovněž shoda výškového a vývojového trendu u jednotlivých dětí, která
pomohla vymezit hraniční, tzv. konstituční varianty rustu. V rámci postižení co nejširší
interindividuální variability růstu byli tito jedinci v souboru ponecháni, jejich výškové
parametry byly proporcionální. Vyšetřený soubor dětí byl primárně rozdělen podle pohlaví'
dip lomantk a Zpr ac ov ala data 3 3 3 pub ertálních dívek'

Diplomová práce má I39 stran a je členěna podle běŽných zvyklostí. V teoretické ěástije zpracován somatický vyvoj v jednotlivých periodách postnatální ontogeneze, přehled a
charakteristika faktorů ovlivňujících růst, sí|a vzájemných vztahů jednotlivých částí těla
v průběhu růstu a téma biologické zralosti dětského organismu. Hlavní zatněření práce
z hlediska moŽných aplikací a výstupů je, z důvodu sportovních aktivit diplomantky a její
vrcholové reprezentační činnosti, zaměřeno na vliv skladby tréninkového procesu a fyzické
zátěže na parametry lineární tělesné proporcionality v průběhu pubertální růstové akcelerace.
Proto je v teoretické části podán i podrobný přehled obecných charakteristik sportovního
tréninku, individuálního v;ývoje výkonnosti sportovců, výchozích zásad' pro trénink dětí a
m|ádeže a vliv fyzického výkonu na růst a vývoj. Zohledněna je i intersexuální diference
v tréninkovém procesu.

Výsledky a diskuse jsou prezentovány společně v pořadí postupu prováděných ana|ýz
dat - testování přesnosti a spolehlivosti měření, ověřování validity souboru, základní
charakteristika měřených parametrů, charakteristika souboru ve vztahu v recentním
normativům ěeské populace, ana|ýza proporcionality horního a dolního segmentu těla,
ana|ýza proporcionality rozpěti paží k tělesné výšce, stanovení korelačních závislostí
parametrů lineární tělesné proporcionality a ana|ýza stability síly vztahů v závislosti na věku.
ZaÍazeny jsou i kapitoly porovnání sledovaných znaků s dalšími českými studiemi (CAV
l991, Ceskoslovenské spartakiády 1985 a 1980, brněnská longitudinální studie 1961-1982)
se zaměřením na zhodnocení vlivů sekulární akcelerace růstu. K porovnáni dat zpracovaného
souboru se zahraničními studiemi byly vybrány profilové studie zrtzných oblastí světa (vliv
etnicity a socioekonomického stavu), které proběhly v 90. letech minulého století (Chorvatsko



* ZahŤeb |997, jihovýchodní Anglie |995-96, Španělsko _ Baskitsko1997,Indie - venkov
1992-96 a současná populace severoamerických iňaianti _ Mohawkové, 2005, 2007). Většina,// tabulek.ýsledkové části je umístěna do příloh na CD. Jsou prezentovány i v1isteaty testování
rozdí|né metodiky měření homího a dolního segmentu těla - a to v poa-oue pri-1'"n rozměrů(výška vsedě/výška bodu symphysion) a prójektivních měr (horní segmentisubischiální
délka).

Přístup diplomantky k problematice byl velmi iniciativní a zodpovědný. Vlastní
zpracování diplomové práce je na vysoké úrovni, stylisticky čisté, jasné á vi,stiine, Dobráorientace v zaďané problematice je doložena lO2 citacemi české i zahraniční odborné
tlteraturv.

Zmého pohledu vedoucího diplomové práce byly vytyčené cíle prácesplněny. Chtěl bychtaké vyzdvihnout, že diplomantku 
'uo.' 

práci rea7ižova|a v období vlastní intenzivni
tréninkové přípravy na olympijské hry.

Práce splňuje všechny podmínky kladené na diplomové práce v odborném studiu
antropologie a doporučuji ji k obhajobě.

Y Praze, dne 12.9. 2008 Doc. RNDr' Pavel Bláha, CSc.
oponent


