
I 

ABSTRAKT 

 

Autor: Mgr. Helena Vomáčková 

Název: Možnosti hodnocení vlivu výkonností zátěže na posturální funkce organismu – 

stanovení norem CDP pro sportující populaci 

 

Cíl práce: Hlavním cílem této disertační práce je stanovit normované hodnoty 

jednotlivých parametrů testovacích protokolů získatelných pomocí dynamické 

počítačové posturografie systému NeuroCom SMART EquiTest System (dále jen SMEQ). 

Dílčím cílem je porovnat stanovené hodnoty s existujícími hodnotami užívanými pro 

běžné hodnocení posturální stability softwarem měřicího přístroje. Dalším dílčím cílem 

je v rámci pilotního šetření stanovit reliabilitu jednotlivých testovacích parametrů.  

 

Metody řešení: Data pro stanovení normovaných hodnot byla získána laboratorním 

měřením pomocí přístroje SMEQ a následně byla převedena, sjednocena a upravena pro 

další zpracování statistickým softwarem „R“. Pro stanovení normovaných hodnot byl 

použit vstupní data-set získaný od záměrně vybrané skupiny aktivních sportovců (n=245) 

ve zvoleném věkovém rozmezí 20 – 30 let s průměrným věkem 24,04 (± 1,23 let), o 

průměrné tělesné výšce 173,29 (± 10,04 cm), průměrné tělesné váze 68,46 (± 13,10 kg) 

a průměrném BMI 22,67 (± 3,04). 

Pro výpočet predikovaných hodnot normy pro populaci sportovců, označované 

jako „Athles Norm 20-30“ (dále jen. „norm AN“) byl použit lineární smíšený model 

s náhodným absolutním členem, který svou konstrukcí respektuje (přítomností 

koeficientů ve vzorci modelu) počet opakování, zvyšující se náročnost, měnící se rychlost 

a časový sled specifických posturálních úloh, jež jsou dány designem jednotlivých 

testovacích protokolů. 



II 

Stanovení statistického rozdílu mezi hodnotami, nově vzniklé norm AN a 

referenčními hodnotami běžně nabízenými SMEQ softwarem, bylo provedeno pomocí 

Welchova t-testu na hladině významnosti α = 0,05. 

Pro pilotní stanovení reliability jednotlivých testovacích protokolů byl použit 

výpočet korelačního koeficientu, kdy za vysokou spolehlivost byla brána hodnota 

r ≥ 0,80. 

 

Výsledky: Stanovené hodnoty norm AN jsou konstruovány jako jednostranné nebo 

oboustranné 95% predikční intervaly, jejichž meze by byly překročeny přibližně v 5% 

testovaných jedinců, kteří by dosáhli nežádoucích hodnot. 

Výsledkem práce jsou kompletní normované hodnoty pro všechny parametry 

testovacího systému SMEQ, označované jako norm AN, které jsou doplněny i o hodnoty 

parametrů, ke kterým normované hodnoty prozatím neexistovaly. 

Stanovením normovaných hodnot pro sportující populaci ve věku 20-30 let s 

možností integrace těchto údajů do vyhodnocovacího softwaru samotného SMEQ 

přístroje se nabízí široké uplatnění ve sféře výkonnostního sportu, a to na národní a 

vzhledem k rozšíření přístrojového vybavení SMEQ v Evropě a USA i na mezinárodní 

úrovni.  
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