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Poznámky a připomínky k práci:

Cílem předložené bakalářské práce bylo zjistit vliv určitých somatických charakteristik na
výsledky v definovaných motorických testech důležitých pro Armádu České republiky.
Jakkoliv je toto téma cenné a zejména potřebné mám k současné podobě práce zásadní
připomínky. Název: 1) samotný název by měl obsahovat slovo vybraných somatických znaků.
Abstrakt ve výsledcích obsahuje pouze shrnutí těsnosti vztahu mezi předloženými
proměnnými. To ovšem neodpovídá cíli práce a není to v souladu ani s názvem práce, protože
vztah a vliv jsou dva odlišné pojmy. To znamená, že v této fázi nebyla zcela naplněna
podstata cíle práce. Navíc při zvoleném výzkumném souboru - typ výběru a velikost výběru je
naprosto zavádějící určovat statistickou významnost pro argument, že nějaké dva nebo více
indikátorů spolu významně souvisí. Anglická verze abstraktu obsahuje řadu nepřesností a
užití termínů, které nejsou v akademické sféře standardem: př: assumption je předpoklad v
tvrzení ne pohybový předpoklad (pre-requisite, pre-condition). Autor určitě neobhajuje
disertační práci. Pro úroveň této práce se používá termín bachelour thesis, nebo jenom thesis.
Reseach group, nikoliv, je to research sample, nebo jednoduše participants. Následné skladby
vět také neodpovídají anglickýcm zvyklostem - To characterize .... takto věty pro popis
nezačínají navíc se poté sloveso užívá ve standardní podobě na konci.. viz were used... a další.
Úvod práce: vedle stručného popisu oblasti, která bude středem zájmu studenta, zde chybí
jednoznačně definování potřebnosti nebo nutnosti takovou práci tvořit. Jediná část, která se k
tomu blíží, je na konci předposledního odstavce, kdy student popisuje různé pozice v armádě
a z toho vyplývající rozdílné požadavky na takové role. Nicméně zde by mělo být dále
uvedeno, zda takové či podobné výzkumy byly v ČR realizovány, zda tyto informace máme,
nemáme, jak je tomu v zahraničí. Výzkumy zabývající se řešenou problematikou: z
pohledu skladby závěrečné práce je volba tohoto postupu dle mého názoru nešťastná. Autor
sám nejprve nedefinuje základní pojmy, nevymezuje termíny a jejich chápání v oblasti
somatometrie, či kinantropometrie. Místo toho na úvod předkládá skutečně pouze několik
studií z různých sportovních disciplín a běžné populace zabývajících se tématem somatotypu
a tělesného složení.

Chybí mi tu cílení na téma. V odborných zdrojích jsou k dispozici studie, kde je
somatotypový profil v armádě zkoumán. Materiál je publikován v letech 1962 - 2015. Navíc v
popisu vybraných studií, jsou najednou specifikovány již praktické záležitosti, které student
použil pro vlastní výzkum i se vztahem k hypotézám práce nebo statistickému zpracování.
Takto nelze z pohledu struktury práce koncipovat. Tj., předkládat důvody pro formulaci
hypotéz bez předchozí části definice výzkumného problému a sumarizace současného stavu
poznání. Z práce není zřejmé, proč si autor vybral právě pět daných výzkumů. Při filtraci
prací zabývajících se somatotypem jen ve sportu na google scholaru při zadání s limitem roku
publikace od roku 2012 bylo publikováno více jak 1900 prací. S tím, že je možné filtrovat v
užším rozpětí také práce směřující k somatotypu ve vojenství. Stejný případ je i u tématu
tělesného složení, kde je studií se zaměřením na vojenství ještě daleko více. Poslední
připomínka k části Výzkumy zabývající se řešenou problematikou se týká interpretace
výsledků použitých studií, konkrétně částí 2.2. Interpretace výsledků statistického přístupu
MANOVA, což je vícerozměrná analýza rozptylu způsobem, že řeknu, že byly zjištěny
rozdíly mezi vektory, které tvoří somatotypy hráčů je naprosto zavádějící. V MANOVě se



samozřejmě s vektory pracuje, ovšem pokud by autor znal základní principy a účel
MANOVy, a to, že se používá v případě zjišťování rozdílů mezi škálami, pak by interpretace
získaných výsledků zněla jistě odlišně. Stejný problém je v následném textu s interpretací
ANOVY. Teoretická východiska: při vymezení termínu "somatotypologie" autor okamžitě
přistupuje k použití termínu antropomotorika. Nicméně vědní disciplína Antropomotorika
byla vymezená z širšího oboru Teorie pohybu. Somatometrie, somatotypologie jsou pouze
jednou z částí, které vznikly z obecné antropologie člověka. V práci to však vypadá, že
somatotypologie je definována antropomotorikou, nebo je to dokonce synonymním názvem.
Část 3.1. obsahuje tvrzení, že Sheldon je autorem nejlépe vypracované typologické metody.
Panu prof Sheldonovi jistě patří ohromný obdiv za to, co vytvořil, ovšem jeho přístup
fungoval pouze u mužské populace a to od 18 do 60 let. Já bych osobně volil spíše návrh, že
jeho přístup byl přelomový s definicí tří komponent odvozených ze zárodečných listů. Ovšem
ti, kdo propracovali tuto metodiku do objektivnější podoby, byli jiní autoři. V části 3.1.1 je
pak napsáno, že somatotyp lze dle Pavlíka (1999) vyjádřit na sedmibodové stupnici. To je
právě přístup Sheldona, který se později ukázal jako nevyhovující. Když už se autor zmiňuje
o tom, že i přes genetickou deteminovanost 70% lze somatotyp jedince určitým způsobem
modifikovat, pak by bylo vhodné poukázat, kterou z komponent o kolik. Nikde se také u
charakteristiky Sheldonovského přístupu nepíše  co bylo podstatou - byla to fotoskopická
metoda. Pak není jasné, jak to autor myslí s popisem významu tří čísel somatotypu str 24 a
následným textem na straně 25, kdy píše, že podle Cartera Heathové 1990 se k určování
somatotypu touto metodou používají specifická antropometrická měřidla. Má-li autor na mysli
Sheldonuv přístup, pak je to špatně Pokud má autor na mysli již modifikovanou verzi
Craterem a Heathovou, pak je zase rok publikace 1990 trochu pozdního data, protože metoda
pro určení somatotypu Heath & Carter je z roku 1967. V práci vůbec není zmíněn důvod proč
se metoda pro určení somatotypu modifikovala. Nikde zde není alespoň naznačen přechod, od
Sheldonova přístupu po metodu Heath Carter, a to i z toho důvodu, že autor sám popisuje
různé názory na použití obou přístupů str 27. Práce Dylevského 2009 uvádí, že složky
ektomorfie nepřesahuje hodnotu 9, mezomorfie, 10 a endomorfie 14. To jsou ovšem značně
hrubé hodnoty. Potvrzená nejvyšší ektomorfie je 10, mezomorfie 12 (Schwarzenneger,
Coleman, Columbo) a endomorfie 17.... Str 28 tvrzení, že ve sportovních hrách jako fotbal
nebo hokej i basketbal není dominance mezomorfní komponenty tak výrazná jako u vrhačů a
vzpěračů. Chybí průkaznost tohoto tvrzení. Hokejisté i fotbalisté se často pohybují ve
výkonnostním a vrcholovém pásmu v úrovni průměrné mezomorfie  5,8 - 6,4, a to jsou starší
data, kdy nebyl na agresivitu ve sportu a morfologickou převahu robustnosti ve sportovních
hrách kladen takový důraz. Str. 29 autor si je jistý, že Psotta 2006 se zabýval somatotypy
fotbalistů?  Psotta pouze konstatuje, jaký somatotyp by byl vhodný. 3.1.1.3 k popisovaným
výzkumům autor neuvádí žádné konkrétní hodnoty. Str. 31 co autor myslí přímou metodou
určení tělesného složení... není vysvětleno. Při popisu metod pro odhad tělesného složení jsou
rozebírány i metody, které nejsou předmětem výzkumu viz Pařízková. Zmínka ano, ale
obrázek s deseti kožními řasami? Navíc, když se v současné době již ví, že tento přístup
nedává relevantní výstupy? Část 3.2, rozhodně nesouhlasím s tvrzením, že sportovní výkon se
dá nazvat výkonem motorickým. Ne každý motorický výkon má sportovní charakter. Je pak
otázkou jak nahlížet na hodnocené proměnné pro speciální tělesnou přípravu, když se jedná o
výsledek v přijímacích zkouškách převedený na škálu, kde navíc není přímo konfrontován



vítěz, ale tvoří se spíše motorický profil jedince. Jiný příklad: Stejně tak baterie UNIFIT je
bateriíí pro hodnocení obecné tělesné zdatnosti. Takže i když každý z jedinců, kteří ji
absolvují, podají svůj řekněme maximální motorický výkon, nejsme si jist, že v takovém
případě hovoříme o sportovním výkonu. To by pak byl sportovní výkon jakýkoliv pohyb.
Sport je definován jako činnost, kdy se konfrontuji se soupeřem nebo soupeři, nad kterými
jsem schopen získat výhodu a tím ho/je porazit, přehrát apod... to však není cílem hodnocení
jakýchkoliv pohybových předpokladů. Zde se určuje míra nadprůměrnosti a podprůměrnosti -
odhad vlastnosti člověka. Kondiční faktory jak autor uvádí, jsou faktory pohybových
předpokladů, které se váží ke konkrétnímu sportovnímu výkonu. Z textu není patrné, alespoň
ne hned. Nikde v teorii nejsou rozebrány přístupy a důvody pro hodnocení předpokladů pro
speciální tělesnou přípravu. V praktické části autor používá několik proměnných, ale jejich
vznik užívání a aplikace ve výzkumných pracích v teoretické části chybí. Jako určitý
nedostatek této části také vidím užívání většího odkazů na učebnice jako relevantních zdrojů
pro sestavení teoretické části. Učebnice často pouze odkazují na existenci problematiky nebo
stručně sumarizují bez hlubšího vhledu. Výzkumná otázka: z hlediska formulace a obsahu
je tato část nepřesná viz návod stránky FTVS metodologie. Hypotéza: zpřesněný
formulovaný předpoklad s vymezenými kritérii, která ukazují, co autor bude považovat za
významný nebo průkazný vztah, vliv, rozdíl apod... to zde ovšem chybí. Navíc si autor
zbytečně komplikuje situaci vložením dvou hypotéz do jednoho předpokladu - jedné věty. Je
to určité umělé blokování jasného prokázání hypotézy. 4.5 Nenalezl jsem v referenčním
seznamu práci Moss a kol 2015. Metodika: Metodologie práce, i když je v abstraktu zmíněna
zde chybí. Tj., charakter práce typ výzkumné metody. To je u empirických studií nutností.
Jinak metodika je postup například pro měření, nejsme si proto zcela jist, že název celé
kapitoly je adekvátní. Výzkumný soubor: velmi strohé. Bez standardních údajů a popisu
výběru probandů. Jak konkrétně záměrně byli probandé vybráni? Věkové rozpětí směrodat
odchylka to je takový standard této části. 5.2.1 zásadní problém vidím v tom, že autor práce
neměřil somatotyp jakožto původce práce. I když je u práce uveden konzultant Mgr. Ivana
Kinkorová, Ph.D. nelze práci realizovat tak, že akademický pracovník naměří studentovi data.
To je z mého pohledu nepřípustné. Konkrétně v oblasti, se kterou student během studia přišel
do styku. Chápal bych roli konzultanta v pomoci při kontrole, že si autor metodiku osvojil a
pomoc při zpracování, konzultace při zjištění neočekávaných hodnot. Takto je však sběr dat
jakási sub-dodávka ze strany BML.  Obhajoba tohoto tvrzením, že sběr dat byl proškolenou
osobou validnější, bohužel ukazuje na to, že autor nerozlišuje mezi pojmy validita a reliabilita
měření! Autor také předkládá, že somatotyp byl určen pomocí softwaru Somatotype. Jak byla
data zadávána? S korekcemi pro obvodové míry nebo bez nich? Zpracování dat: chápu že
student použil deskriptivní statistiku, ale není mi jasné, co kromě korelační analýzy bylo ještě
užito, když na str. 50 hovoří o tom, že z inferenčních metod byla použita zejména korelační
analýza. V této části chybí zdůvodnění použití Spearmanova koeficientu. Proč byl vybrán
právě tento... v této části nemám na mysli, že vhodnější by byl Pearsonuv.  Ale Spearmanuv
korel koef není jediným neparametrickým přístupem pro analýzu takových dat. Navíc je v této
části napsáno, že Spearmanuv korel koef se používá pracujeme-li s poměrovými daty. Na to,
ale nebyl tento koeficient původně ustanoven. Ten byl ustanoven na analýzu hlavně dat
ordinálních proto koeficient pořadové korelace. Užití velmi hrubých guide lines pro
intepretaci hodnoty vypočtené korelace vidím jako další mezníkový problém, a to proto, že



tím statistická část končí, aniž by byla předložena konkrétní kritéria pro hodnocení vlivu.
Korelace slouží pouze pro vyjádření těsnosti vztahu... toť vše. V cíli práce i v názvu se však o
vlivu hovoří. Výsledky: kromě nepřesnosti v tabulce č 11, kdy u tělesné výšky je v závorce
(kg) na mě jeden parametr působí velmi zvláště. Jedná se o hodnoty epikondylu humeru. V
tomto ohledu žádám o sice nestandardní, ale naprosto nutnou záležitost, a to přizvání jednoho
probanda který se měření účastnil. Rozpětí epikondylu humeru, které autor uvádí (84 - 98
mm) by se totiž rovnal tělesné výšce probandů v rozmezí 224 - 258 cm (Carter, 1975). Pokud
by se taková anomálie skutečně u souboru 12 vojáků prokázala, budu první, kdo bude prosit o
přizvání do autorského kolektivu pro společnou publikaci. Pokud by se však ukázalo, že tento
parametr nebyl naměřen správně, pak je v ohrožení zbytek této práce, protože jakákoliv další
interpretace se vztahem k somatotypu je bezcenná a hlavně mylná. Jelikož jsem zjistil, že
průměrný somatotyp uvedený v práci se skutečně rovná somatotypu spíše kulturistů, je toto
zásadní předmět obhajoby. Bez ohledu na toto upozornění je v části věnované vztahům mezi
jednotlivými komponentami vypíchnuta korelace 0,585 a vedle toho 0,559 Rozdíl 4 setin v
korelačním koeficientu považuje autor za známku dělení mezi významností a nevýznamností
korelačního koeficientu. Je otázkou, zda autor práce bezezbytku pochopil význam statistické
významnosti korelačního koeficientu. Doufám, že si je také autor vědom toho, že v příloze 7,
kde jsou kritické hodnoty pro Spearman korel koef jsou tyto hodnoty pouze pro jednostranné
rozdělení tj., neplatí pro jeho případ. No a pak je tu právě problém, že i ta hodnota 0,585 u
dvoustranného rozdělní není statisticky významná. Jakkoliv je mimo tošechno v tento
ukazatel v tomto případě nerelevantní, protože autor nevybral jedince náhodným výběrem ani
jiným, kde by argumentoval tím, že jeho 12 jedinců představuje reprezentativní vzorek. V
oblasti výsledků vztahujících se k motorickým testům je zvláštní, že se autor nepozastavuje
nad odlehlostí některých hodnot. Ty jsou jasně v oblasti outliers, o kterých student hovoří v
diskusi. Tato čísla jednoznačně vstupují do zkreslení korelačních koeficientů, protože
markantně mění rozptyl hodnot. V jenom případě je rozdíl přesahující dvě směrodatné
odchylky. Pokud by autor pozorně prošel zdroj od prof. Hendla a ctil základní pravidlo EDA -
exploratory data analysis jistě by si toho všiml. Diskuse: v této části se autor skutečně pokusil
o komparaci výsledků i vlastní názor.  Škoda, že nebyl tento prostor více využit. Naprosto
chybí pasáže, které by hledaly příčinu zjištěných rozdílností. Místo toho, je diskuse spíše
konstatováním výsledků s ohledem, zda jiná práce dospěla k podobnému nebo odlišnému
závěru. Některé porovnání také vidím jako překonané. Porovnávat tělesnou výšku a
hmostnost s údaji z celostátního antropologického výzkumu od doc. Bláhy z roku 1987 je
dosti zavádějící. Je to skoro 30 let a od této doby je skladby těchto antropologických
parametrů v české společnosti odlišná. Pro mě zvláštní vyústění interpretace a porovnání
hodnot z výzkumu s jinými studiemi. V této studii byli probandé gracilnější, měli méně
podkožního tuku, byli lehčí oproti výzkumu Soumar Oberman (2010) a přitom měli
významně vyšší obsah vody v těle? To je dosti zvláštní. V návaznosti na práci s odlehlými
hodnotami  je dle mého názoru diskuse nad získanými daty, která neprošla dostatečnou
analýzou zejména z pohledu variability získaných výsledků, daným způsobem, ne zcela
oprávněná. Poslední ráznou připomínkou, která vyplývá z mého komentáře k hypotézám je,
že se nesmí stát, aby kdokoliv interpretoval, že se mu potvrdila či nepotvrdila hypotéza
částečně. Zkrátka jak byla hypotéza definována, i když nešťastně, je nutné závěrem říct, že
hypotéza musela být zamítnuta.


