
Posudek školitele na diplomovou práci Mgr. Milady Kopencové.              
Vliv tréninku na t ělesný rozvoj mladých hokejistů. 

 
Lední hokej je jako jeden z poměrně rozšířených a přitom úzce specializovaný sport, 

který kromě výrazně jednostranného zatěžování klade velké nároky na vysokou výkonnost 
dětí, a to už v žákovských kategoriích. Tato cesta brzké  a úzké specializace zpravidla brání 
dalšímu optimálnímu rozvoji funkčních i morfologických vlastností organizmu jako celku.  
Autorka se snažila na souboru 52 hokejistů ve věku od 10 do 15 let postihnout změny tělesné 
stavby pouze na základě vyšetření několika tělesných parametrů a případných změn tvaru 
páteře vyšetřením DTP-3 vlivem tréninku..Vzhledem k neexistenci referenčních dat 
z vyšetření systémem DTP 3 pro dané věkové kategorie autorka provedla vyšetření stejně 
velký soubor, to je 52 probandů mládeže bez pravidelné sportovní aktivity ze Základní školy 
Planá. Přičemž v každé věkové kategorii byl stejný počet studentů jako hráčů. 
  Po úvodu následuje kapitola 2 (strana 12-16) je věnovaná charakteristice období 
staršího školního věku. Stručně je charakterizována pohybová výkonnost, motorická docilita, 
psychický rozvoj. Podrobněji je komentován tělesný rozvoj v období staršího školního věkus 
akcentem na vliv zátěže na tělesný rozvoj a charakteristiku ledního hokeje a jeho vliv na 
tělesný rozvoj.  
Kapitola 3 (strana17-24) je věnována posturální  funkci páteře. V první části je rozvedena   
neuromuskulární podstata vzpřímeného postoje, vzpřímené držení těla, vadné držení těla, 
deformity páteře s akcentem naskoliózu, hyperkyfózy a hyperlordózy. Na dalších stranách je 
popsána anatomie páteře. 
Kapitola 4 (strana 25-38). V této kapitole jsou uvedeny metody hodnocení změn páteře včetně 
upozornění na výhody a nevýhody jednotlivých metod. Podrobně je rozveden systém DTP 3 
včetně metodiky hodnocení statiky páteře pomocí základních posturálních vzorů. Strana 38 a 
39 je věnována somatometrii. 

Kapitola 5 (strana 38). Cíl práce: Cílem diplomové práce je zhodnocení vlivu tréninkové 
zátěže na rozvoj vybraných somatických charakteristik naměřených standardní 
antropometrickou technikou a dotykovým systémem DTP 3 u mladých hráčů ledního hokeje 
na základě porovnání rozdílových hodnot zjištěných u stejně staré  populací dětí bez 
pravidelné tréninkové zátěže. 
Dílčí cíle: 
1) Provést somatometrické a diagnostické vyšetření výzkumného souboru 
2) Vypočítat a statisticky zpracovat získaná data 
3) Analyzovat výsledky a vyvodit závěry pro praxi 
Kapitola 6 (strana41-44) V této části je jednak uveden materiál, 52 hráčů ledního hokeje ve 
věku od 10 do 15 let, jednak vybrané antropometrické parametry včetně definic. 
Kapitola 7 (strana 45-67). V první části výsledků jsou hodnoceny vybrané antropometrické 
parametry souboru hokejistů, kdy naměřená data jsou pomocí SD skóre porovnávány  
s referenčními daty Bláhy 1986 a 6. Celostátního výzkumu dětí a mládeže 2001.. Výsledky 
jsou v textové části doplněny grafy. Tabulková část týkající se antropometrického vyšetření a 
částečného porovnání některých antropometrických parametrů s odpovídajícími výsledků, 
systému DTP 3 je obsahem přílohy 1. 
 Podstatná část výsledků je věnována zpracování a vyhodnocení dat z měření diagnostickým 
systémem DTP 3 jak u souboru hokejistů, tak u referenčního souboru. Získaná data jsou 
navzájem porovnávána a komentována. Textová část je doplněna grafy a ilustrativními 
nákresy. Příloha  2 je  následně věnována odpovídající tabulkové části. 
Kapitola 8 diskuze (strana69-73) má dvě části, první se týká diskuze výsledků a druhá obecné 
diskuzi.  V první části diskuze autorka upozorňuje, že zatím neexistují žádné studie, které by 
hodnotily zněny rozvoje osového aparátu pomocí daného diagnostického systému u příslušné 



věkové  a profesní skupiny, rovněž nejsou ani referenční hodnoty, se kterými  by bylo možné 
zjištěné hodnoty porovnat.  Uvádí, že u obou sledovaných skupin nebylo odhaleno stranové 
vybočení páteře, ani žádné výrazné laterální odchylky signalizující negativní dopad 
dlouhodobých chybných pohybových stereotypů vyvolaných statickou nebo dynamickou 
zátěží. 

Statistická analýza předozadního zakřivení páteře (osa y) prokázala pravděpodobný 
vliv hokejové zátěže pouze na rozvoj lordotických parametrů krční páteře vzhledem k výrazně 
vyšším průměrným hodnotám naměřeným u hráčů v porovnání se studenty, a to jak u 
úhlových, tak i hloubkových markerů. Průměry úhlů a hloubek u hrudní kyfózy ani u bederní 
lordózy výrazné rozdíly mezi hráči a studenty již neukázaly. Hloubka nejen krční ale i bederní 
lordózy ovšem poměrně výrazně překračovala fyziologické hodnoty. Z celkového počtu 52 
hráčů mělo krční lordotickou křivku zvětšenou 100% probandů, bederní pak 67% probandů. 
U stejně početného souboru studentů mělo zvětšené hodnoty 58%, resp. 34% probandů. 
Zvýšení těchto hodnot, jak uvádí autorka, je možné zejména u hráčů přičítat návykovému 
postoji s výrazným předsunutím hlavy, což spolu s oslabením hlubokého stabilizačního 
systému s výrazným oslabením břišní stěny a extrémně přetěžovanými flexory kyčelního 
kloubu vede k prohlubování právě lordotických křivek. Změny u skupiny studentů jsou patrně 
dané statickým přetěžováním vlivem sedavých aktivit bez adekvátní fyzické kompenzace. 
Vzájemný poměr hloubky obou lordóz nás dále informuje o statice páteře. Při porovnání 
souboru hráčů a studentů je patrný jasný rozdíl v kompenzaci páteřní křivky, tedy v jejím 
rozdílném statickém hodnocení. Statická dekompenzace křivky, která je jasně patrná u celého 
souboru hráčů, totiž znamená negativní reakci pohybového aparátu ve smyslu zhoršení 
předozadní statiky díky posunu těžiště těla směrem vpřed, danou výrazným rozdílem hloubek 
obou lordóz. Tento stav je zároveň spojen s vadným držením těla a vznikem svalových 
dysbalancí. Studenti se díky nižším hodnotám hloubky krční lordózy drží v pásmu 
kompenzované postury. Jak uvádí, celková statika páteře se pak odráží v Koliskem (2003) 
navržených posturálních typech, které hodnotí kromě vzájemného porovnání lordotických 
křivek, posun jednotlivých zakřivení vůči ideální vertikále. U skupiny hráčů se vyskytoval 
nejčastěji hyperlordotický typ staticky dekompenzovaný, který je spojený s posunem těžiště 
trupu směrem vpřed. Tento fakt pravděpodobně vyplývá z vynuceného anteflexního držení 
těla během herní činnosti. Hyperkyfolordotický typ postury staticky kompenzovaný, 
nejčetněji se vyskytující typ u studentů, značí posturu se výrazněnou kyfotickou křivkou a 
ventrálním posunem vrcholu bederní křivky v porovnání s vrcholem křivky krční. Tento stav 
je spojen s protrakcí ramen se zkrácením prsních svalů vlivem narušených pohybových 
stereotypů. Další část diskuze je věnována hodnocení postavení akromionů. Kde autorka 
zjistila vzhledem ke specifické zátěži hokejistů další anomálie. 

V obecné části uvádí některé práce, které se rovněž zabývaly  ledním hokejem nebo 
vyšetření prováděli systémem DTP 3.  

Stručný závěr práce je uveden v kapitole 9. V něm mimo jiné autorka došla k závěru, že 
hokej nemá statisticky významný vliv na tělesný rozvoj mladých hráčů. Z hlediska 
somatometrie pravděpodobně pouze odpovídá za nadprůměrný nárůst tělesné hmotnosti u 
čtrnácti a patnáctiletých hráčů způsobený zřejmě zvýšením podílu svalové hmoty. Z pohledu 
vyšetření diagnostickým systémem DTP 3 pak ukazuje pouze na statisticky prokazatelný vliv 
u hloubky krční lordózy a u čtrnácti a patnáctiletých i bederní lordózy pravděpodobně 
vzhledem k návykovému stoji hráčů. Uvádí,  že jednostranná aktivita má přesto již u 
mládežnických kategorií viditelný dopad na posturální systém. Je proto třeba věnovat 
zvýšenou pozornost prevenci v podobě např. kompenzačních cvičení či korekci nevhodně 
vedených tréninkových jednotek. Jsme si vědomi, že výsledky prezentované v této diplomové 
práci mohou být ovlivněny nižším četnostním zastoupením vyšetřovaných osob. Bylo by 



proto v rámci dalšího zkoumání přínosné proměřit dostatečně velký soubor probandů i 
s ohledem na vytvoření normativů pro různé věkové a profesní skupiny. 

Samotný systém pak DTP 3 představuje ideální možnost pro dlouhodobé sledování 
vybraných tělesných parametrů, a to díky neinvazivnosti vyšetření, snadnému ovládání a 
přenositelnosti celé vyšetřovací soustavy. Automatické ukládání a uchovávání naměřených 
dat v externím počítači představuje jen další výhodu tohoto systému.  

Kapitola 10 – Seznam literatury zahrnuje celkem 52 položek, toho je 42 českých a 10 
zahraničních. Dále je uvedeno 6 internetových zdrojů  Následuje tabulková příloha 1 a 2. 

Členění kapitol práce odpovídá zvyklostem. Teoretická část je rozsáhlá s výčtem 
metod,kterými lze sledovat tvar páteře a jeho změny s akcentem na systém DTP 3, kde je 
uvedena rovněž metodika hodnocení naměřených dat. Soubor 52 mladých hokejistů je 
poměrně malý, stejně jako referenční soubor školních dětí odpovídajícího věku,. proto bylo 
vhodné pro různá porovnání volit metodu z-skóre pro srovnávání. Přitom hokej ohledně 
tělesné stavby je poměrně heterogenní na rozdíl třeba sportovní gymnastiky žen Proto je 
nutné výsledky brát pouze jako orientační a spíše jako doporučení využít tohoto systému DTP 
3. Výběr sledovaných antropometrických parametrů hokejistů byl skromný. Referenční 
soubor školních dětí kromě snad základních tělesných parametrů nebyl vyšetřován vůbec. 
Vzhledem k tomu, že v systému DTP 3 byly  hodnoceny akromiony a biakromilání šířka, bylo 
vhodné rovněž měřit výšku levého bodu akromion od podložky. Správně vzhledem ke změně 
tělesné výšky během dne, správně měření probíhala v raných dopoledních hodinách. Hlavní 
část diplomové práce je věnována použité metodě vyšetření systému DTP 3, zpracování a 
analýze  nashromážděných dat. Grafy, obrázky a tabulky odpovídají standardnímu 
zpracováni. Kontrolní soubor byl vyšetřen zřejmě pouze metodou DTP 3, nenalezl jsem 
antropometrická data. Statistické zpracování v uvozovkách je omezeno převážně na slovní 
komentář věcné významnosti. Název bodu akromion je řeckého původu, píše se s k.  
V komentářích je často použito slovo přírůstek, co si pod tímto termínem představujete. 
 
Předkládaná diplomová práce přináší nové poznatky především ohledně využitelnosti systému 
DTP 3 jako neivazivního s možností rutinního vyšetření deformit páteře a to nejen u dětí. 
Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům především při antropometrickém a statistickém 
zpracování práci doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře. 
 
V Praze, 3.9.2013                                                           doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.  
 
 
 
 
 


