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SLEDOVÁNÍ ZMĚN ZAPOJENÍ SVALŮ VE VYBRANÝCH OBLASTECH 

POHYBOVÉ SOUSTAVY ČLOVĚKA PŘI CHŮZI A NORDIC WALKING. 

 

Dizertant : Mgr. Martin Škopek 

 

             Posuzovaná práce obsahuje celkem 185 stran. ( 15 stran formálního 

úvodu, 14 tabulek, 44 obrázků, 8 grafů . 13 stran literárních pramenů a 36 stran 

příloh.) Je dělena desetinným způsobem do 13 kapitol. Je sestavena přehledně a 

logicky. Jazyk je srozumitelný a jednoznačně pochopitelný. Nomenklatura je jak 

česká tak latinská. 

 

            1 úvod je uvedením do problematiky a na něj navazuje kapitola druhá. 

V ní jsou formou zpracování literárních odkazů komentovány základní 

problémy lokomoce a to jak prosté tak pomocí nordic walking. 

Třetí část heslovitě uvádí hypotézy i cíle  včetně vědecké otázky. 

Další kapitoly  jsou zvyklé: metodika a výsledky . 

Kapitola 6 je diskusí k problematice i vlastním výsledkům a 7 kapitola shrnuje 

vykonanou práci. 

Následují doplňující kapitoly- literatura, přílohy seznamy. 

 

             Téma práce je zvoleno velice dobře, protože odráží jeden ze současných 

trendů v pohybové aktivitě starší populace- cílenou pohybovou stimulaci jak ve 

formě základní pohybové aktivity- chůzí, tak i bouřlivě sou prosazující formou 

severské chůze s použitím holí.Řeší problematiku nejen lokální odezvy hybné 

soustavy, ale poukazuje i na nutnost kalkulace se zapojováním   pletence 

pažního, tak i posturálního- páteřního. Tím zároveň otevírá možnost aplikace 

nejen z hlediska pohybové soustavy, ale i dalších systémů včetně celkového 

odrazu této zátěže na organizmus. Disertace nese výrazný vliv pracoviště a 

zaměření školitele, využívá jeho výsledky  

              Velice dobře a pro praxi důležitě je zpracovaná kapitola o volbě délky 

holí. To je jeden z principielních problémů, protože na něm mnohdy závisí 

neúspěch  této metody. Také poznámka o chůzi z kopce a nerovném terénu  je 

nutno začleňovat do metodiky této aktivity( Seliger dokonce používal pojem 

negativní práce). 

 

Poznámky a otázky: 

a) obecného charakteru 

 

a-1 Velmi dobrá čeština je na mnoha místech pokažena hrubými chybami   

        v gramatice ať již v hodnocení rodu( str.15 řádek l- Chůze jako jedna ze  

       základních typů lokomocí člověka) nebo neodražením předložky a   



       podobně.Je proto překvapující a potěšující, že latina je používána  

       bezchybně.. 

a-2. Podrobné popisy anatomie a funkce svalu patří do anatomie a zbytečně  

        rozšiřují velikost disertace.Jedná se o vědeckou práci a tyto údaje se  

        vyučují v pregraduální výchově včetně státní zkoušky.  

 

b) další připomínky 

b-1: str.28,ř.4 zdola- Nepřesnost- kotník je distální výběžek nikoli kloub.       

       Nutno upravit nepřesný termín a používat oficiální nomenklaturu. 

b-2:str.85 řádek 8 zdola- co je kroskorelace? 

b-3 Str.116 u Tricepsu bych doporučoval zmínku o nutnosti správného určení  

       délky hole. 

b-4 str.124 poslední odstavec-nerozumím tomu. Chůze po rovině obecně    

       dokonce dominuje u starších dospělých. 

 

                 Celý spis je dobře provedeným hodnocením podrobnější analysy 

lokomočních aktivit ve vztahu k vyššímu věku. Poukazuje nejen na pozitiva, 

ale nastiňuje i řešení negativ. A to nejen ve výběru terénu ale  i formy zátěže. 

A taktéž  z pohledu psychického působení na pacienta. Analogizací 

s Vojtovým principem pak poukazuje i na racionalitu zapojení pažního 

pletence i páteřního systému do bipedální  lokomoce. Přesným vymezením 

zatížení jednotlivých svalů pak petrifikuje uváděné závěry. 

 

Závěr. 

                   Posuzovaná dizertace Mgr Martina Škopka je celistvá práce, 

řešící žhavou problematiku vhodné pohybové stimulace starších jedinců jako 

jednoho z výrazných faktorů boje proti civilizačním chorobám. Splňuje 

všechny náležitosti na dizertaci kladené a proto doporučuji, aby byla přijata 

jako podklad pro řízení k získání gradu PHD pro obor kinantropologie. 

Sumárně hodnotím práci jako velmi dobrou. 
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