
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Tomáše Eibla

„Kineziologická analýza horizontálního přeskoku v cyklotrialu“

Diplomová práce (dále jen DP) Bc. Tomáše Eibla Kineziologická analýza horizontálního přeskoku v cyklotrialu 

je zpracována na 82 stranách s 11 stranami příloh s 16 obrázky a 21 tabulkami. Zabývá se komparací 

koordinačních ukazatelů práce vybrané části pohybové soustavy při horizontálním 

skoku na trialovém kole a sadou napodobivých posilovacích cvičení: skokem 

z místa, výskokem z podřepu, plyometrií, mrtvým tahem, dřepem s volnou činkou a 

formou posilování legpress. Celý diplomový projekt je postaven jako případová 

studie experimentálního charakteru. Kvalita (koordinace) pohybu je zkoumána na 

základě kvantitativních údajů – dat získaných z povrchové polyelektromyografie 

(EMG). Projekt je možno chápat jako inspirativní myšlenku s velmi dobrým 

nápadem srovnání cílového pohybu, skoku s nespecifickými posilovacími 

metodami. 

Připomínky formální jsou sumarizovány v neindexované tabulce. Je nutné 

podotknout, že mnoho chyb v DP se vyskytlo na základě autorově nesprávném 

pochopení názvů svalů v latinském jazyce. Velký hýžďový sval není gluteus 

maximus, ale musculus gluteus maximus, ve zkratce m. gluteus maximus. 

V některých částech práce je toto ale uvedeno správně. Navíc vastus medialis není 

samostatný sval, ale součást svalu m. quadriceps femoris. Proto se uvádí bez „m.“. 

M. biceps femoris má dvě hlavy, caput longum a caput breve. Každá z těchto hlav 

má odlišné zřetězení svalových funkcí, a proto je nutné specifikovat umístění 

elektrod. 

Naprosto nevhodné je zařazení svalů dolních končetin a pánve do svalů nohy, jak 

ukazují tabulky v diskuzi k jednotlivým hypotézám.

Další nejčastější chybou je nerespektování větného složení, které se projevuje 

chaotickým výskytem interpunkčních čárek v textu (shoda podmětu s přísudkem, 

vložené vedlejší věty). Oponentovi DP se jevil jako marginální problém 

nedodržování jednotného stylu odrážek. Proto nejsou do formálních chyb 

započítány chybějící čárky nebo tečky mezi jednotlivými odrážkami, ať další odrážka 

začínala malým či velkým písmenem a tento princip se různě měnil.

V předkapitole „Použité zkratky“ nejsou uvedeny následující použitá terminologická 

zkrácení: 3D, KU, MČr, CNC, AP, ATP, CP, MJ, MVC, Gmax, VM, BF. GastM, L, R, m. 

Na této stránce se již nachází šest formálních chyb, které nebyly vyčísleny v celkové 

sumarizaci. Obrázky 9, 10, 11 nemají v popisku uvedený zdroj převzetí. V textu je 

podobných absencí citací mnoho.

Připomínky obsahové:

Abstrakt – název práce a cíle práce nekorespondují. Z celé DP je patrné, že žádná 

kineziologická analýza přeskoku nebyla provedena. Ve skutečnosti se jedná o pokus 

Formální 
chyby

s. chyby s. chyby

1 40 3

2 41 2

3 42 4

4 43 4

5 15 44 1

6 0 45 2

7 0 46 2

8 5 47 2

9 2 48 2

10 1 49 3

11 3 50 4

12 1 51 1

13 5 52 3

14 1 53 3

15 2 54 7

16 2 55 3

17 3 56 1

18 1 57 3

19 4 58 6

20 4 59 9

21 4 60 17

22 1 61 9

23 1 62 1

24 1 63 10

25 0 64 7

26 1 65 10

27 0 66 9

28 2 67 2

29 8 68 6

30 7 69 6

31 6 70 2

32 1 71 6

33 1 72 7

34 1 73 7

35 74 6

36 4 75 5

37 1 76 6

38 3 77 3

39 3 88 1

93 1

celkem 280



o komparativní analýzu posilovacích nebo napodobivých cvičení a cílového pohybu. Z metodického hlediska 

považuji za fatální chybu nepochopení možností vyšetřování pohybu prostřednictvím EMG. Tato metoda je 

v DP užita jako všemocná. Autor správně provedl testy maximální volní svalové kontrakce (MVC) pro 

relativizaci výsledků jednotlivých měření. MVC je ale zdůvodněno platnou metodikou, ale není uvedeno 

jakou. A to, že se amplituda při pohybové činnosti dostává přes hodnotu 100% MVC, je naprosto normální, 

což autor považuje za chybu měření.

Bohužel z práce vůbec nevyplynulo, jaké charakteristiky získané prostřednictvím EMG jsou součástí výsledků 

a diskuze práce (amplituda, frekvence, integrovaná plocha pod EMG křivkou, timing...). Rovněž tak v práci 

nebo v přílohách chybí jakýkoliv získaný EMG graf, podobně chybí i zmínka o analýze dat („raw“ signál, 

vzorkovací frekvence, rektifikace, fitování EMG křivky, stupeň vyhlazení, „develope“ obálka, prahování 

pomocí sd nebo trojúhelníkovou metodou, stupeň oříznutí vzdálených dat...). Absence popisu uvedených 

fenoménů nedovoluje vést seriózní diskuzi s autorem. Rovněž je překážkou možné opakovatelnosti 

provedeného kvaziexperimentu.   

Nejasnost možností práce se získanými daty z fyziologického signálu a jasným vysvětlením jejich získání a 

zpracování jsou tím pádem důvodem k odmítnutí závěrů výzkumu. Jako příklad uvedu sčítání hodnot EMG 

signálu v µV v tab. 20 na s. 73. Vůbec není možné zjistit, čeho se údaje uvedené v µV týkají (zřejmě tedy asi 

elektrického napětí). Max. amplituda, artefakt, aritm. průměr, medián, průměr měřeného úseku...? Dochází 

potom k nonsensu, kdy jsou sčítány hodnoty něčeho uvedeného v µV svalů pravé a levé končetiny. 

S prominutím – naprosto nemyslitelné.

Z ostatních nepřesností uvádím s. 27: „Svalová buňka je mnohojaderný tvar složený až ze stovky jader.“ Nebo 

dále: „Svalová buňka je dlouhého trubicového tvaru – svalové vlákno.“

Autor DP prokázal schopnost nastínit a vymezit objekt svého odborného zájmu. Zvolil i jednu z mála možností 

objektivizační deskripce kvality pohybu (koordinační parametry) – formu kvaziexperimentu, kdy v rámci 

intraindividuální komparace za intervenční vstup můžeme považovat změnu pohybového úkolu. Dodržel i 

mnoho doporučení SENIAM – krátký časový odstup měření, nepřelepování elektrod... Rovněž strategie 

komparace cílového pohybu s dalšími arteficiálními posilovacími formami je smysluplná. Design výzkumu se 

jeví tudíž jako logický.

Zpracování DP ale hluboce pokulhává za nadšením pro věc, která se autorovi DP nedá odepřít. Jeho snaha o 

založení teoretické báze preferované sportovní disciplíny byla bohužel zmařena nedostatečnou 

metodologickou vybaveností dvou uvedených konzultujících spolupracovníků. Ze své funkce oponenta 

vědecké práce musím proto DP odmítnout. Z odborného hlediska mám svědomí naprosto čisté. Z hlediska 

lidského mě to však zarmucuje, protože se obávám určitého zatrpknutí autora DP, který chce preferovanou 

sportovní disciplinu teoreticky podpořit.

Na základě uvedených skutečností i mnoha detailů neuvedených nedoporučuji DP Bc. Tomáše Eibla 

„Kineziologická analýza horizontálního přeskoku v cyklotrialu“ k obhajobě a doporučuji její zásadní 

přepracování a doplnění, k čemuž nabízím i své skromné konzultační služby.
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