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Hodnocení:

Autor Bc. Matouš Tuček se ve své práci zabývá možností ovlivnit správné držení těla 
u profesionálních jezdců BMX flatland pomocí individuálního pohybového 
kompenzačního programu.
Teoretická část se stručně věnuje sportovnímu odvětví Freestyle BMX a jeho 
disciplíně BMX Flatland, dále je zde prostor věnován teoretickým poznatkům o 
posturálních funkcích, držení těla a jeho poruchách, svalovým dysbalancím, 
diagnostice pohybového aparátu, kompenzačnímu cvičení i prevenci funkčních 
poruch pohybové soustavy. V empirické části se autor snažil diagnostikovat aktuální 
stav pohybového aparátu u pěti českých profesionálních jezdců BMX Flatland, na 
základě výsledků vyšetření sestavit individuální kompenzační program a po tří 
měsíční aplikaci zjistit jeho účinky na držení těla, zkrácení svalů, pohybové 
stereotypy a hypermobilitu u vybraných probandů.
Práce je přínosná, po formální stránce splňuje požadavky na diplomovou práci 
(rozsah, množství použité literatury aj.) Z textu je znát, že autor věnoval vypracování 
závěrečné práce značné množství času a energie.

K práci mám následující připomínky.
V kapitole 2.5 Držení těla je uvedena celá řada citací, definující držení těla, popř. 
správné držení těla. Možná by bylo vhodnější vybrat jednu až dvě, které budou 
výchozí pro účely této práce. 
Na straně 20 je u části Skoliotické držení uvedeno: „Čermák, Chválová, Botlíková 
(1998) popisují, že každé vychýlení páteře v předozadním směru je nefyziologické“. 
Předpokládám, že se jedná jen o nesprávně zvolená slova při popisování směru.
Na straně 28 je v subkapitole 2.9.2 Protahovací cvičení uvedeno použití tzv. rolleru. 
Podle mého názoru by bylo vhodnější tuto pomůcku popsat v jiné části práce, protože 
se nejedná o protahovací cvičení.
U hypotéz doporučuji zvolit přesnější formulaci. Pokud předpokládám, že pohybový 
program sníží výskyt svalových dysbalancí, zlepší flexibilitu či pohybový stereotyp, 
je vhodné uvést jak velkou měrou (tedy zmínit statistickou či věcnou významnost).
Práce je svým charakterem experiment, což zde není nikde uvedeno a ani není 
uvedeno, jakým způsobem byly kontrolovány případné proměnné, které krom
individuálního pohybového kompenzačního programu mohly mít na svalové 
dysbalance, flexibilitu či pohybový stereotyp vliv.



Největší nedostatky shledávám v kapitole 6 Diskuze. Tato část je tvořena částečně 
textem z kapitol v teoretické části a popisem tabulek, uvedených ve výsledcích, 
částečně názory autora. Chybí mi zde zcela porovnání výsledků předkládané 
diplomové práce s výsledky jiných vědeckých prací.
V textu jsou uvedeny následující citace, které chybí v seznamu literatury:
Skopové, Zítka (2013) - str. 18
Matoušová s kolektivem (1996) - str. 19, 21, 94
Matoušová (1996) - str. 40
Javůrek s kolektivem (1993) - str. 21, 22
Strnada (1973) - str. 31

Otázky k obhajobě:

1. Na str. 11 je uvedeno: „Anglický pojem ‘Freestyle’, v překladu volný styl, 
označuje jakousi volnost či svobodu. Například lidé se věnují ježdění, kdy se 
jim zrovna chce (Dressler, 2003).“ Mohl byste uvést další příklady, které lépe 
popisují význam slova „Freestyle“ v souvislosti s BMX?

2. Na str. 12 zmiňujete jako „nejznámější tréninkový plac v České republice“ 
Novou scénu vedle Národního divadla. Je na piazzetě Národního divadla 
povoleno trénovat BMX Freestyle?

3. Na str. 13 píšete: „Dnes se v České republice tomuto sportu věnuje asi dvacet 
sportovců. Jako v každém sportu i ve flatland můžeme pozorovat tendenci 
úbytku mládežnické základny. Je to mimo jiné způsobeno jeho malou 
propagací a známostí v českých zemích a také tím, že je to sport finančně 
náročný.“ Jak velikou mládežnickou základnu měl flatland v době svého 
nejlvětšího rozmachu? Jak finančně náročný sport to je?

4. Jaké vnímáte rozdíly mezi „posturou“ (viz. kapitola 2.4) a „držením těla 
(kapitola 2.5)?

5. Na jakých základech jste do kompenzačních cvičení zařadil cvičení relaxační?
6. U probanda 3 došlo ke zmenšení protrakce ramen, výraznou změnu prokázal 

ve zkoušce předklonu, přestože se „cvičení věnoval zřejmě málo a ještě 
k tomu špatnou technikou. Už při týdenních domácích lekcích bylo velmi 
obtížné probanda 3 nastavit do správných výchozích poloh. Proband 3 tak ve 
vyšetření PS nedosáhl žádné pozitivní změny.“ (str. 98). Jak si vysvětlujete 
zlepšení jeho flexibility a úpravu držení těla?

Autor prokázal schopnost vyhledat relevantní zdroje k napsání diplomové práce. Při 
jejich zpracování a interpretaci je možno nalézt rezervy, které by však neměly zakrýt 
přínos této práce. Přes výše uvedené výhrady souhlasím s předložením této diplomové
práce k obhajobě.
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