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Posudek disertační práce 

 

Název práce: Sledování změn zapojení svalů ve vybraných oblastech pohybové 

soustavy člověka při chůzi a nordic walking 

Autor:   Mgr. Martin Škopek 

Vedoucí práce:  doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc. 

Oponent:   doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. 

 

Předkládaná disertační práce je v rozsahu 143 stran textu včetně literárního 

seznamu a obsahuje 55 příloh. Řešeno je velmi aktuální téma zaměřené na nordic 

walking.  

Autor se v syntéze poznatků (kapitola 2) zaměřil na studie orientované na 

fylogenezi a ontogenezi chůze, je popsán krokový cyklus z hlediska biomechaniky i 

z hlediska zapojování jednotlivých svalů.  Dále jsou v práci informace o historii nordic 

walking, základním vybavení a technice chůze při použití holí. Autor rovněž cituje studie, 

které hodnotí NW pozitivně z hlediska dopadu na pohybový aparát, ale zároveň uvádí také 

studie, které NW z hlediska vlivu na pohybový aparát nepovažují za přínosný. Z této 

kapitoly je zřejmá autorova zainteresovanost a jeho širší pohled na problém. Autor 

zároveň prokazuje znalosti v oblasti využití EMG při podobných studiích. Jako velmi 

zdařilá se jeví kapitola 2.9, v níž autor vhodným způsobem sumarizuje prostudovanou 

literaturu, kriticky hodnotí různé přístupy a sám navozuje problém, který je následně 

v práci řešen. Zároveň uvádí doporučení, jak použít EMG metodu v konkrétním případě. 

Celá kapitola je vyčerpávající a prokazuje autorovu orientaci v domácí a především 

v zahraniční literatuře. 

V kapitole 3 autor formuluje hlavní cíl práce na základě předchozího studia 

literatury, stanovuje celkem 6 hypotéz a v souvislosti s tím logicky určuje úkoly práce.  

V kapitole 4 je popsána použitá metoda. Nejprve byly provedeny 2 pilotní studie, 

u nichž se autor zaměřil na jeden problém, který by mohl ovlivnit samotné šetření, a to vliv 

délky holí na energetický výdej při NW. Ve druhé pilotní studii již ověřuje správnost 

navrženého postupu při využití EMG. Na základě zkušeností z předvýzkumů následně 

realizuje vlastní šetření. To bylo provedeno pro chůzi do kopce (10°) při rychlosti 4,75 

km/h a pro NW (rovněž 10° stoupání) při rychlosti 5 km/h celkem u devíti probandů ve 

věku 50 – 60 let bez rozdílu pohlaví. V rámci studie autor provedl porovnání aktivace u 

dvanácti vybraných svalů, jejichž selekce byla v souladu se zaměřením práce. Z kapitoly 

týkající se metodiky práce mi však není zřejmé, proč při porovnání běžné chůze a NW 

jsou použity různé rychlosti a zároveň mi není zřejmé, na základě čeho autor zvolil míru 

stoupání pro realizaci jeho šetření.  
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V kapitole 5 Výsledky jsou uvedena získaná data v podobě grafů a tabulek u 

jednoho z probandů. Ostatní grafy a tabulky jsou vhodným způsobem uvedeny v přílohách 

včetně statistického zpracování.  Autor se v souladu s ověřováním hypotéz zaměřil na 

intraindividuální a interindividuální analýzu zapojení vybraných svalů při NW do 10°  

stoupání a při běžné chůzi do tohoto stoupání.  

V kapitole 6 Diskuse se autor zaměřil na porovnání jeho výsledků s literaturou, 

a to na úrovni interindividuálních i intraindividuálních změn v průběhu NW. Komparaci 

uvádí na úrovni aktivace 12 měřených svalů. Na tomto místě mi trochu schází úvaha o 

potenciálním vlivu také ostatních proměnných, byť v rámci předkládané práce 

nesledovaných (např. BMI, únava, sklon svahu, apod.). 

V závěrech autor připomíná, co bylo cílem práce. Na tomto místě uvedený cíl práce 

plně nesouhlasí s cílem stanoveným v kapitole 3. Čtenář by se na tomto místě mohl 

domnívat, že práce řeší především svízele použití EMG a nikoliv vliv NW na člověka. 

Zároveň je v této kapitole uvedeno, zda byly či nebyly potvrzeny hypotézy.  

Připomínky: 

Závěry by měly být stanoveny precizněji, neboť uvedená studie byla provedena při NW a 

chůzi do 10° stoupání a závěry jsou stanoveny obecně pro NW. S tím také úzce souvisí 

verifikace hypotéz, které byly stanoveny obecně pro NW. Vzhledem k tomu, že např. 

v rámci prvního pilotního šetření se autor zabýval otázkou volby správné délky hole, což 

bezesporu také souvisí s mírou stoupání, tak bych očekávala, že výstupem práce bude 

precizní vyjádření závěrů a verifikace hypotéz za přesněji definovaných podmínek. Jistě by 

bylo zajímavé porovnat aktivaci svalů při NW po rovině, do mírného stoupání a do 

prudšího stoupání. Vzhledem k obrovskému množství dat by v takovém případě mohlo být 

vybráno ke sledování méně svalů, ale bylo by možné odhalit jistý trend mezi NW po rovině 

a do kopce. V předložené práci bylo šetření omezeno pouze na stoupání 10°, čímž se dle 

mého názoru poněkud snížil komplexní pohled na danou problematiku. 

V práci se občas objevují některé gramatické chyby (např. s. 36, kap. 2.3., 1. řádek: 

„z autorovi publikace“ místo „autorovy publikace“; chyby v interpunkci - např. s. 27, 2. 

řádek) a na s. 42 dole je odkaz na obr. č. 10, který však neodpovídá textu. Dále na s. 87 je 

nepřesně zmíněna frekvence snímání 50 obr./sec, kdy nejspíše měl autor na mysli 

frekvenci 50 Hz či 50 půlsnímků/sec). Tyto uvedené chyby však nesnižují kvalitu 

předkládaného textu, neboť práce svým rozsahem a autorovou snahou o komplexní 

přístup k řešení dané problematiky naopak požadavky na obdobný typ prací převyšuje. 

 

Po formální i obsahové stránce předložená práce dle mého splňuje požadavky na 

disertační práci, a proto v případě úspěšné obhajoby navrhuji udělit Mgr. Martinu 

Škopkovi titul Ph.D. 
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Otázky k obhajobě:  

Jak si vysvětlujete to, že při NW nedochází k významnému snížení aktivity gluteálních 

svalů, přestože jste to očekávali? 

Myslíte si, že verifikace hypotéz 1 - 6 by při NW po rovině případně do prudšího kopce 

dopadla stejně? 

 

 

V Liberci dne: 20. května 2012    doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D. 

 

 

 

 


