
Posudek na doktorskou dizertační práci Mgr. Pavla Hráského „Pohybové programy pro 

ovlivnění tělesného složení a tělesné zdatnosti seniorů“. 

 

 Stále se zvětšující populace seniorů vyvolává zvyšující se potřebu prací, které mohou 

ve svém důsledku významně ovlivnit jejich životní styl. Tím přispět k jejich nezávislosti a 

soběstačnosti. Velkou předností práce je použití fyzioterapeutických metod hodnotící zkrácení 

rozhodných svalových skupin. Frekvence prací s tímto zaměřením není v našem písemnictví 

příliš vysoká, a proto lze považovat zpracovávanou tématiku za vysoce aktuální a potřebnou. 

 Práce má 161 stran textu, rozsáhlou českou i zahraniční bibliografii a 4 přílohy. 

Členění práce je logické a odpovídá spisům tohoto zaměření. Studie má dobrou stylistickou 

úroveň a obsahuje minimum překlepů. 

 Velmi rozsáhlá a dle mého názoru i dobře zpracovaná je teoretická část práce, kde je 

třeba vyzdvihnout snahu po postižení většiny proměnných, které významně ovlivňují jak 

tělesné složení, tak i tělesnou zdatnost. Za velký klad považuji i snahu autora řešit problém 

celostně, tedy jako jednotu biologického i společenského. 

 Výsledková část je zpracována odpovídajícím způsobem a nabízí čtenáři získaná data 

ve srozumitelné a přehledné formě. Nelze, ale poznamenat, že množství platných desetinných 

míst neodpovídá přesnosti, s jakou jsou tato data měřena (např. Tabulky 10, 11 a 12). 

 Jistou slabinou je ne zcela jasně zformulovaná diskuse, která nepopisuje dostatečně 

některé kauzální vztahy mezi parametry tělesného složení a tělesnou zdatností. 

K nedostatkům lze řadit i neuvedení věcné významnosti, která je rozhodující pro interpretaci 

získaných dat. 

 Na druhou stranu lze na tomto místě konstatovat, že tyto nedostatky jsou jednoznačně 

převáženy poznatky a nálezy, které jsou v práci shromážděny. 

 Při obhajobě bude třeba odpovědět na následující otázky: 

1. Je možné definovat minimální množství pohybových aktivit, které by působily 

preventivně proti atrofii svalové hmoty – sarkopénii? 

2. Jak hodnotit rozsah pohybu, jsou-li klouby artrotické? 

3. Lze definovat pravidla pro zahájení pohybové intervence u seniorů bez předchozí 

pohybové zkušenosti? 



4. Jaká je věcná a tedy interpretační významnost fyzioterapeutických vyšetření? 

5. Jaká a na co zaměřená cvičení by autor doporučil seniorům ve věku 75+? 

Závěr: I když v práci jsou jisté formální nedostatky, je třeba konstatovat, že klady a 

jasná demonstrace zvládnutí „řemesla“ významně tyto převyšují. Proto na základě 

předloženého textu navrhuji, v případně úspěšné obhajoby, přiznat Mgr. Pavlu Hráskému titul 

PhD v oboru Kinatropologie. 

 

 

V Praze 22.9.2014        PhDr. M. Štilec, Ph.D. 

   


