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Posouzení vecného obsahu:

Hlavním cílem bakalárské práce Kateriny Prádové bylo zjistit nejcastejší typy zranení
kolenního kloubu u volejbalistu a porovnat v tomto smyslu rozdíly mezi muži a ženami a také
mezi klasickým a plážovým volejbalem. K získání vstupních dat byla zvolena retrospektivní
dotazníková metoda s využitím specifického webového rozhraní.

V teoretické cásti se mi jako nadbytecný jeví prepis anatomie struktur kolenního kloubu,
který zabírá 7 stran. Strucný prehled kineziologie a patokineziologie kolene je vzhledem k cíli
práce naopak namíste, stejne jako pojednání o hormonálních vlivech na odolnost mekkých
tkání. Dále autorka v teoretické cásti rozebírá biomechaniku kolene u volejbalu s rozdíly mezi
plážovým a klasickým volejbalem a nejcastejší typy zranení tohoto kloubu. Do teoretické
cásti bych považoval za vhodné doplnit informace o reakci a adaptaci mekkých tkání na
zatížení, nebot duležitým faktorem pretížení mekkých tkání bývá nedostatecný prostor pro
regeneraci a adaptaci zúcastnených struktur.

Polovinu obsahu práce zaujímá praktická cást. Nutno ocenit velikost zkoumaného souboru,
kdy dotazník vyplnilo 235 osob. Diplomantka stanovila zejména veková a tréninková kritéria,
podle kterých z již vyplnených dotazníku vybrala 111 (tj. 47%, kde 2/3 tvorili muži). Ty poté
podle jednotlivých otázek zpracovala. U vetšiny otázek byly vyhodnoceny cetnosti odpovedí
v souboru. Pomocí Fischerova testu bylo statisticky hodnoceno 5 hypotéz, které predpokládali
zejména castejší výskyt poranení kolene u žen a horší dopady klasického oproti plážovému
volejbalu. Z výsledku vyplývá, že ani jedna z hypotéz nebyla potvrzena. Studie nenalezla
statisticky významný rozdíl v cetnosti zranení kolenního kloubu u žen oproti mužum, ani v
incidenci poškození predního zkríženého vazu u žen oproti mužum. Rozdíly ve vlivu
plážového vs. klasického volejbalu zkoumaný soubor neumožnil.

Z literatury i praktických zkušeností vyplývá, že u volejbalistu jsou poranení mekkých tkání
z pretížení v oblasti kolene velmi casté. Vetšina dostupných prací reší biomechanické,
kineziologické, popr. i hormonální faktory, které zvyšují riziko takových poranení. Naopak
práce, které by se zabývaly stanovením optimální frekvence a pomeru zatížení a regenerace
vcetne zpusobu její podpory, bývají spíše raritou. Je pritom nesporné, že "overuse injuries"
vznikají práve sumací mikrotraumat mekkých tkání, které by pri optimální regeneraci byly
nejen reparovány, ale také následovány adaptací tkáne na dané zatížení. Pro prípadné
pokracování práce bych proto doporucil zamerit pozornost i na tyto aspekty.

Posouzení technického provedení a úpravy textu:

Po formální stránce je práce prehledná, clenená do jednotlivých kapitol, podle kterých se dá
v práci logicky orientovat. Pomer teoretické a praktické cásti je proporcní. Velikost



zkoumaného souboru je odpovídající. Metodika výzkumu a statistické metody jsou adekvátní.
Pro lepší prehlednost by bylo vhodné doplnit diagram náboru a selekce probandu.

Celkove diplomantka prokázala schopnost nastudovat dostupné údaje z literatury, stanovit si
výzkumné otázky, pomocí jednoduché metodiky na ne odpovedet a data odpovídajícím
zpusobem interpretovat. Práce splnuje kritéria stanovené pro bakalárskou práci a proto
doporucuji prijetí práce k obhajobe.

Dotazy na diplomanta:
. Co máte v otázce 10 na mysli odpovedí "špatný pohyb"?
. Lze v souboru najít vztah mezi poctem hodin tréninku týdne a cetností výskytu

bolesti/zranení kolen, popr. jejich drívejším nástupem?
. Jaký zpusob regenerace po záteži vámi zkoumaní probandi obvykle volí?

~~
V Praze dne 11.5.2012 Mgr. Zdenek Cech
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