
Posudek na diplomovou práci Venduly Frintové
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 |ze 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,

Tělesná proporcionalita novorozence je výrazně odlišná od proporcionality dospělého
člověka. Proces formování a vyrovnávání tělesných proporcí takv kauzální závislosti na
celkovém růstu probíhá po celé období dětství a adolescence. Je známou skutečností, že
jednotlivé části těla mají vlastní specifické tempo růstu. V průběhu postnatální ontogeneze
dochází k pravidelnému střídání period intenzivního růstu lineárních parametrů a etap, kdy se
jejich růstová rychlost významně zpomaluje. Při hodnocení růstového stavu dítěte musíme mít
vždy na zŤete|i vývojové období, ve kterém se nacházi, resp' jeho biologický věk. Např.
v průběhu předškolního období docházi k intenzívnímu růstu končetin a tím k vyrovnání
proporcionality trup/končetiny do adultního poměru. Určitou formu přechodné fyziologické
disproporcionality mťrŽeme pak pozorovat i v období nástupu pubertální růstové akcelerace'
která je způsobena rozdílnou dynamikou prrbertálního spurtu jednotlivých parametrů lineární
proporcionality (odlišní doba nástupu PS, rozdílní růstové tempo atd.). Ve vztahu
ke sportovním aktivitám dítěte a skladbě tréninkového procesuje je proto důleŽitým kritériem
nikoliv kalendářní věk dítěte, ale vedle jeho individuálních somatických dispozic především
jeho aktuální růstová pozice v rámci ontogenetických vývojových period, která informuje o
aktuální růstové dynamice jednotlivých tělesných parametrů. Skladba tréninkového procesu a
volba tréninkové zátěže by tak měla vŽdy být vztahována k biologickému věku dítěte.

Studie byla koncipována jako transverzáIni vyšetření dle moŽností reprezentativního
vzorku pubertálních dětí (věkový interval l l-l5, resp. l4 let). Vyšetření proběh|ana7
zák|adnich školách a víceletých gymnáziich v České republice (Praha, Náchod, Frýdek
Místek' Český Brod, Čelákovice) v rczmezí od října do prosince 2001 . Sledováno bylo 8

linearních, 8 šířkových, 5 obvodových parametrů a tělesná hmotnost. Z důvodu většího
rozsahu studie pracovala diplomantka ve spolupráci se 2 kolegyněmi. proto bylo v rámci
výzkumu provedeno testování inter a irrtraindividuální chyby měření. Parametry lineární
tělesné proporcionality byly zptacovány ve fornrě absolutních hodnot a indexťr (eliminace
systematické odlišnosti od normativních dat). Výběr indexů a projektivních rozměrů vycházel
z dostupnosti jejich recentních normativů' které jsou součástí semilongitudinální růstové
studie českých dětí (Bláha a kol., 2006). Před vlastnim zpracováním bylo provedeno
screeningové testování dat lineární proporcionality vyšetřených dětí, s cílem odhalit
disproporcionální jedince' kteří byli z dalšího zpracování vyloučeni. Ana|yzována byla rovněž
shoda výškového a vývojového trendu u jednotlivých dětí, která nám pomohla vymezit
hraniění, tzv. konstituční varianty růsttr. 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, diplomantka
zpracova|a data 333 pubertálních dívek (věková kategorie l5letých dívek nebyla z důvodu
nízké četnosti (n : 22) do finálního zpracováni zahrnuta).

Diplomová práce má I39 stran a je členěna podle běžných zvyklostí. V teoretické části
bylo diplomantce Vymezeno Zplacování somatického vývoje v jednotlivých periodách
postnatální ontogeneze, přehled a charakteristika faktorů ovlivňujících růst, síla vzájemných



vztahů jednotlivých částí těla v průběhu růstu a téma biologické zralosti dětského organismu.
Hlavní zaměřeni práce z hlediska moŽných aplikací a výstupů bylo, z důvodu sportovních
aktivit diplomantky a její vrcholové rcprezentační činnosti, zaměřeno na vliv skladby
tréninkového plocesu afyzické zéúěže na parametry lineární tělesné proporcionality v průběhu
pubertální růstové akcelerace. Protoje v teoretické části podán i podrobný přehled obecných
charakteristik sportovního tréninku' individuálního vývoje výkonnosti sportovců, výchozích
zásad pro trénink dětí a m|ádeže a vlivu fyzického výkonu na růst a vývoj' Zohledněna je i
intersexuální diference ve skladbě tréninkovho procesu'

Výsledky a diskuse jsou prezentovány společně v pořadí postupu prováděných ana|ýz
dat - testování přesnosti a spolehlivosti měření, ověřování validity souboru, zák|aďni
charakteristika měřených parametrů' charakteristika souboru ve vztahu v recentním
normativům české populace, analýza proporcionality horního a dolního segmentu těla,
ana|ýzaproporciona|ity rozpětípaží k tělesné výšce' stanovení korelačních závislostí
parametrů lineární tělesné proporciona|ity a ana|ýza stability síly vztahů v závislosti na věku'
Zařazenyjsou i kapitoly porovnání sledovaných znaků s dalšími českými studiemi (CAV
1991, Československé spartakiády l985 a l980, brněnská longitudinální studie |961-|982)
se zaměřením na zhodnocení vlivů sekulární akcelerace růstu' K porovnání dat zpracovaného
souboru se zahraniěními studiemi byly vybrány profilové studie zrtnných oblastí světa (vliv
etnicity a socioekonomického stavu) - Chorvatsko - ZáhŤeb |997, jihovýchodní Anglie 1995-
96, Španělsko - Baskitskol997, Indie _ venkov 1992.96 a současná populace
severoamerických indiánů - Mohawkové' 2005, 2007 . Většina tabulek výsledkové části je, na
doporučení školitele, umístěna do příloh na CD. Jsou prezentovány i výsledky testování
rozdílné metodiky měření horního a dolního segmentu těla - a to v podobě přímých rozměrů
(výška vsedě/výška bodu symphysion) a projektivních měr (horní segment/subischiální
délka).

Diplomantka pracovala po celou dobu realizace výzkumu samostatně a velmi
svědomitě. Ve spolupráci s kolegyněmi. které se na studii podílely' zabezpečl|avýběr i
kontakt zákIadnich škol, oslovení rodičů dětí' Vlastní sběr dat, sestavení matice somatických
parametrů' indexů a projektivních měr i veškeré statistické zpracování. Její přístup
k problematice byl velmi iniciativní a zodpovědný. Vlastní zpracováni diplomové práce je na
vysoké úrovni, stylisticky čisté, jasné avýstiŽné. Dobrá orientace v zadané problematice je
doloŽena 102 citacemi české i zahraníční odborné literatury.

Z mého pohledu vedoucího diplomové práce byly vytyčené cíle práce splněny' Chtěl bych
také vyzdvihnout, Že diplomantka svou práci realizovala v období vlastní intenzívni
tréninkové přípravy a následné úspěšné reprezentace na olympijských hrách 2008.

Práce splňuie všechnv podmínkv kladené na diplomové qráce v odborném studiu
antropoloeie a doporučuii ii k obhaiobě.
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