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Posudek oponenta 

 

Téma disertační práce:  

Vliv protahovacích cvičení typu strečink na rozsah kloubní pohyblivosti u 

studentů PF UJEP v Ústí nad Labem 

Autorka: Mgr. Hana Kabešová 

Školitel:  doc. PhDr. Viléma Novotná 

 

Předložená disertační práce řeší vliv protahovacích cvičení typu strečink na rozsah 

kloubní pohyblivosti studentů studijního programu Tělesná výchova a sport na PF UJEP. 

Práce je zaměřena na zjištění větší účinnosti metody strečinku, a to statistické metody 

Andersona či metody PNF Sölverborna na rozvoj flexibility. K vyhodnocení úrovně kloubní 

pohyblivosti autorka využila jako indikátoru standardizovaný test „Hloubka předklonu 

v sedu“. Na základě řízeného rozhovoru analyzovala mimoškolní aktivity studentů se 

zaměřením právě na flexibilitu.  

Disertační práce je členěna do deseti kapitol včetně seznamu literatury a příloh. Má 

celkový rozsah 96 stran, 14 stran literatury a na dalších 6 stranách jsou 4 přílohy. 

Posudek rozdělím do dvou okruhů: První okruh se bude týkat Teoretické části práce (kapitola 

1-2), druhý okruh pak Výzkumné části a Závěrů (kapitola 3-7). 

 

K teoretické části práce: 

Úvodní část i druhá kapitola nazvaná „Teoretická východiska“ se týká vstupu do 

problému, vysvětlení některých základních pojmů a literárního přehledu poznatků, které se 

vztahují k danému tématu. I když pohybové schopnosti a samozřejmě i flexibilita jsou 

problémem značně složitým a závisí na mnoha faktorech např. „genetice“, domnívám se, že 

se s nimi autorka dobře vyrovnala.  

Několik poznámek k teoretickým východiskům – 2. kapitola. V této části lze 

vyzdvihnout subkapitoly 2.1 - 2.4. Kapitoly jsou zpracovány na erudované úrovni a potvrzuje 

to hluboký zájem autorky o uvedenou problematiku. Autorka dokazuje, že se uvedeným 

problémem dlouhodobě zabývá a že má přehled o flexibilitě jako celku, o způsobech 

protahování, metodách strečinku i faktorech ovlivňujících flexibilitu. Na závěr 2. kapitoly 

autorka sepsala ucelenou syntézu poznatků z této části práce (subkapitola 2.7) a naznačila, 

proč a jakým směrem se bude ubírat ve výzkumném šetření. 
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Připomínky a dotazy k této části práce: 

Na str. 16 autorka uvádí „Obecně můžeme říci, že v současné době dochází ke 

zmenšování rozsahu pohybu v důsledku adaptace organismu…“ Jak na tento poznatek přišla? 

Na str. 18 mezi výhody pravidelného programu ovlivňování pohyblivosti uvádí body citované 

a dále body s necitovanými zdroji např. „Propojení mysli, těla a duše“. Jedná se o poznatek 

autorky? Na str. 32 je uvedena autorka Kabešová (2011), ale je zřejmé, že to autorčin 

poznatek není. 

 Na str. 40 v subkapitole 2.5 u Diagnostiky hypermobility postrádám jakoukoliv zmínku o 

zjišťování flexibility 3D analýzou.  

Na str. 44 nesouhlasím s tvrzením, že ve sportovním prostředí se klade velmi malý důraz na 

prevenci zdravotních problémů.   

  

K „Výzkumné části a Závěrům“ práce: 

Podle mého názoru se autorce podařilo skloubit současné poznání z literárních pramenů 

v kompaktní teoreticko-metodologická východiska pro vymezení empirického výzkumu, jeho 

cíle, hypotéz a úkolů. Cíl, hypotézy i úkoly práce jsou dobře formulovány. 

Poměrně značnou pozornost věnovala doktorandka popisu 4. kapitoly „Metodika a realizace 

výzkumu“. Považuji zvlášť za důležité vyzvednout randomizovaný výběr souborů i organizaci 

celého šetření včetně analýzy dat. Kapitola je zpracována fundovaně. 

Otázkou jen zůstává, zda „Hloubka předklonu v sedu“ je ze standardizovaných testů 

skutečným indikátorem flexibility a zda by nebylo vhodné zaměřit se i na ostatní klouby např. 

kloub ramenní aj. Do této kapitoly měla být zařazena i subkapitola 5.1 z kapitoly „Výsledky“, 

neboť v této subkapitole o žádné výsledky nejde.  

Meritorní částí práce je kapitola 5. „Výsledky“. Značný počet dat autorka uspořádala i s 

komentářem do 3 přehledných subkapitol a výsledky šetření jsou uvedeny ve 23 tabulkách. 

Tabulky jsou vhodně doplněny 6 obrázky.  

Shodně jako je zpracována kapitola „Výsledky“ má i odpovídající úroveň kapitola 6 „Diskuze 

a doporučení“. Interpretace výsledků i návazná diskuze z hlediska literárních poznatků je 

provedena správně, a to i ze snahy verifikace formulovaných hypotéz.  

 

Připomínky a dotazy k této části práce: 

Na str. 64 autorka uvádí „… a pro budoucnost vytvářet vstřícné podmínky pro ovlivňování 

všech složek tělesné zdatnosti“. Co je tím myšleno?  
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Na základě čeho vychází tvrzení na str. 77 a 89, že metoda Sölverborna je nejefektivnější, 

když statistické charakteristiky (tab. 12) ani rozdíly mezi skupinami (tab. 15) tomu 

nenasvědčují? 

Na str. 89 jde opět o tzv. druhou citaci. 

V doporučení pro další výzkum (str. 92) autorka uvádí, „Seriózně stanovit jednotné normy…“ 

Má autorka pochybnosti o stanovených normách? Jak by autorka řešila druhou odrážku 

v těchto doporučeních (str. 92)? 

Na str. 95 je asi omylem uvedeno vyřazení mužů, neboť je to v rozporu se str. 55, 63 a se 

Souhrnem. V tomto odstavci jsem rovněž nerozuměl první větě o vhodnosti intervence 

z hlediska kontraindikace rozvoje kloubní pohyblivosti. 

Závěry práce vyznívají v jednoznačnou odpověď na stanovený cíl, první hypotézu i vytýčené 

úkoly. Lze sice předpokládat, že zjištěné výsledky jsou do určité míry ovlivněny záměrným 

souborem, ale přesto vliv intervenčního programu na rozvoj flexibility je průkazný a proto ve 

shodě s autorkou doporučujeme další šetření. 

Formální zpracování disertace nepřevyšuje běžný standard. Tabulky i obrázky jsou v pořádku. 

Struktura textu odpovídá zvyklostem. Seznam použité a citované literatury (145 

bibliografických citací) přesvědčuje o poměrně značné šíři řešeného problému. 

Předložená disertační práce přes některé nedostatky, které uvádím, svědčí o tom, že autorka 

prokázala způsobilost k samostatné tvůrčí vědecké práci. Prokázala široký teoretický přehled 

v předmětné literatuře, ovládá vědecké metody a dokáže je vhodně používat. Umí zpracovat 

značné množství dat. Důkazem seriozního zájmu o řešení této aktuální tématiky je i zaměření 

její publikační činnosti. 

 

Vzhledem k tomu, že oponovaná práce vyhovuje požadavkům kladeným na doktorskou 

disertaci, navrhuji v případě úspěšné obhajoby, aby byl Mgr. Haně Kabešové udělen 

titul Ph.D. v oboru kinantropologie. 

 

V Ústí nad Labem dne 28. 1. 2013 

 

         

Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. 

                   oponent práce 

 


