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Předkládaná diplomová práce se zabývá vlivem tréninku na tělesný rozvoj hokejistů ve věku 10–15 
let, a to na základě hodnocení vybraných antropometrických charakteristik a deformit páteře  u 
souboru hokejistů a u stejně starých jedinců bez pravidelné tréninkové zátěže. Využity byly 
neinvazivní vyšetřovací metody – standardní antropometrická technika a diagnostický systém    
DTP 3. 

Práce o rozsahu 101 stran je členěna do třinácti kapitol. První čtyři kapitoly teoretického úvodu 
seznamují s danou problematikou. Stručně charakterizují období adolescence, popisují funkci páteře 
včetně patologických stavů a metody hodnocení změn páteře. Následuje seznámení s vlastním 
výzkumným úkolem, tedy uvedení cílů, metodiky, výsledkové části, diskuse, závěru a seznamů 
literatury, obrázků, tabulek a příloh.  

Téma diplomové práce je aktuální. Práce má přehlednou strukturu, logicky uspořádané celky na 
sebe navazují, cíle jsou jasně formulovány. Autorka se v problematice dobře orientuje, nicméně 
informace čerpá a svá tvrzení dokládá převážně údaji z tuzemských literárních zdrojů, velkou částí 
typu monografie – citace jsou uváděny korektně. Jazyková a grafická úroveň textu je dobrá.  

Autorka studii jistě věnovala nemalé úsilí a problémy, na které musela při zpracování tématu 
narazit, jsou pochopitelné (nemožnost vyšetřit větší počet probandů či použít další 
dotykovou/zobrazovací metodu jako referenční pro DTP 3). Přesto shledávám nedostatky, kterým 
se bylo možno vyvarovat: 

1. Ze zadání práce vyplývá, že jejím cílem bylo provést vyšetření souboru hokejistů a stejně 
starých dětí bez pravidelné tréninkové zátěže. Z jakého důvodu byl kontrolní soubor 
vyšetřen jen částečně (pouze DTP 3, nikoliv antropometrie)? U antropometrických 
parametrů zjištěných u souboru hokejistů je správně používán normalizovaný index pro 
možnost porovnání s referenční populací (zde 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a 
mládeže). Považovala bych za logické identicky zhodnotit i kontrolní soubor pro ověření, že 
není oproti běžné populaci v některém ze sledovaných parametrů extrémní a je ho tedy 
možno využít jako „kontrolní“.  

2. Hlavní slabinu předkládané práce ale vidím v naprosté absenci jakéhokoliv statistického 
vyhodnocení dat. Autorka se v podstatě omezila na jejich pouhý popis. Ačkoliv některé 
výsledky jsou označovány jako „statisticky významné“, toto není podloženo žádným 
statistickým testem. Normalizovaný index při hodnocení antropometrických dat podává 
dobrou informaci, jak si daný jedinec stojí ve srovnání s běžnou populací. Nicméně 
s ohledem na zadání a metodiku diplomové práce je nedostačující. Zejména pokud byl vedle 
souboru hokejistů sledován rovněž kontrolní soubor, nerozumím, proč nedošlo ke 
komparativní analýze. U antropometrických parametrů to nebylo možno z důvodů 
nevyšetření kontrolního souboru, ale i výsledky metody DTP 3 jsou popsány pouze pomocí 
aritmetického průměru a směrodatné odchylky. I málo četné soubory s daty nevykazujícími 
normální rozložení lze statisticky testovat. Konzultace se statistikem a doplnění chybějících 
údajů by úrověň diplomové práce pozvedlo a posílilo možnost eventuálního rutinního 
využití metody DTP 3. 



Dále uvádím několik poznámek k drobnějším formálním nedostatkům:  

1. Pozor na duplicitu údajů v tabulkách a grafech – např. graf 2 pokládám za nadbytečný, 
protože identické ůdaje obsahuje rovněž graf 3 a dále tabulka 5 (zde v detailní podobě) atd. 

2. Nejasný obsah tabulky č. 3 – udává oslovení 154 hokejistů, z toho změřeno bylo 104 (67,53 
%). Metodika uvádí vyšetření 52 hokejistů.  

3. V českém abstraktu se objevuje termín tělesná „váha“, dále již správně tělesná „hmotnost“.   

4. Seznam tabulek uvádí názvy pouze 4 tabulek. Nicméně hlavní výsledková část uvedená 
v tabulkách 5–38 je stručně shrnuta pod přílohu 1 a 2. To je škoda – v těchto tabulkách jsou 
zásadní výsledky diplomové práce. Jmenovitý seznam by usnadnil orientaci. 

 

Autorce bych položila následující upřesňující otázky: 

1. Diplomová práce je založena na hodnocení vlivu tréninkové zátěže na organismus. 
V metodice postrádám jakoukoliv informaci o tréninkové zátěži sledovaných hokejistů. 
Můžete prosím zodpovědět?  

2. Jakým způsobem byl vytvořen kontrolní soubor (po naplnění počtu v dané věkové kategorii 
byl výběr uzavřen nebo náhodný výběr z většího počtu jedinců splňujících vstupní 
kritéria...). Můžete prosím zodpovědět?   

3. Můžete vysvětlit, jak byl počítán normalizovaný index v tabulkách 18–20. V metodice je 
uvedeno: „Vzhledem k tomu, že pro námi vybranou věkovou kategorii a profesní skupinu 
nejsou k dispozici žádné referenční hodnoty, nemohla být provedena standardizace pomocí 
normalizačního indexu....“. Jako referenční populace nemůže sloužit kontrolní soubor žáků 
základní školy (nízká četnost). 

 

Diplomová práce je nesporně originální a přináší nové poznatky. Práce by mohla být pokládána za 
pilotní studii využitelnosti systému DTP 3 pro neinvazivní rutinní vyšetření deformit páteře u dětí. 
S ohledem na vážné nedostatky při antropometrickém a statistickém zpracování je práci možno 
doporučit k obhajobě s hodnocením „dobře“. 

 

 

 

V Praze 26.8.2013     RNDr. Hana Zamrazilová, Ph.D.  


