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Bc. Jakub Peřinka: Porovnání biologického proporcionálního věku a teoretického 

kostního věku na příkladu plavců.  

 

   Autor se ve své diplomové práci zaměřil na porovnání výsledků stanovení biologického 

věku u mladých plavců a plavkyň dvěma metodami - metodou stanovení biologického 

proporcionálního věku a metodou teoretického kostního věku, která vychází z vazby 

vybraných antropometrických ukazatelů na úroveň kostního věku, jehož přímé stanovení je, 

obdobně jako u dalších invazivních metod bohužel omezeno. Téma diplomové práce je 

aktuální a významné, vzhledem k potřebnosti a naléhavosti stanovovat biologický věk u 

mladé sportující populace, a to metodou, která by byla dostatečně validní a spolehlivá a na 

druhé straně by byla co možná vhodná a přijatelná pro rutinní uplatňování ve sportovní praxi. 

  Diplomová práce se člení na teoretické a praktické části, resp. kapitoly. V úvodní části se 

diskutuje problematika plavecké lokomoce, což ale souvisí s tématem práce jen okrajově a 

naopak chybí podrobnější pojednání k významu stanovení biologického věku u mladých 

plavců pro individualizaci jejich sportovní přípravy. Plavecký výkon je přitom hodnocen 

překvapivě primárně z pohledu vytrvalostních schopností, i když je známo, a vyplývá to i 

tabulky 1, že u většiny plaveckých výkonů (50 m - 400 m) převládá anaerobní způsob 

energetické úhrady, tj. spíše se jedná o rychlostní vytrvalost či silovou vytrvalost 

(krátkodobou až střednědobou), což je následně vhodně rozebráno na s. 16. Mělo by být 

uvedeno, že u plavců nejsou vytrvalostní schopnosti resp. aerobní předpoklady prvořadé, ale 

zaujímají spíše druhotné či podpůrné místo. Převzatý obr. 2 na straně 17 není vhodně zvolen, 

je chybný, protože od cca 10. minuty zatížení nepředstavuje součet komponent energetické 

úhrady uvedených 100 %, ale méně, oxidativní fosforylace v sobě zahrnuje aerobní glykolýzu 

(ta na obrázku není uvedena) i lipolýzu a následnou beta-oxidaci mastných kyselin, procesy 

glukoneogeneze i energetického využití aminokyselin. V české i zahraniční literatuře je 

dostupné mnoho přesnějších schémat, navíc se nejedná o záležitost, která by se přímo týkala 

tématiky diplomové práce. Celkově kapitoly 1.1 a 1.2 věnované plavání bohužel nenavazují 

vhodně a logicky na vlastní problematiku diplomové práce. Teprve kapitola 1.3. se zaměřuje 

na klíčovou oblast, problematiku biologického věku a volby metod jejího stanovení. V této 

kapitole postrádám základní úvahu pro výběr resp. volbu metod KV I a KV II a určitý kritický 

rozbor obou těchto metod i rozpracování diskutovaných poznatků tak, aby posloužily 

k formulaci hypotéz. Kapitola 2 uvádí cíle, dílčí úkoly, snad až příliš do detailu rozpracované, 

dále uvádí vědeckou otázku a šest hypotéz, které ale bohužel nejsou podloženy racionální 

úvahou vycházející z poznatků analyzovaných v úvodních kapitolách – např. proč se 

předpokládá, že sledovaný soubor plavců a plavkyň bude inklinovat k biologické retardaci, 

proč se předpokládá, že diference průměrných hodnot mezi KVI a proporcionálním věkem 

nebude větší než rok, přitom bude menší u dívek, vztah mezi proporcionálním věkem a KVI 

resp. KVII vyjádřený korelačním koeficientem bude větší než r = 0,60.  Metodika práce je 

jinak pečlivě a kvalifikovaně popsána, obdobně i statistické zpracování.  

Výsledky (resp. výsledky a diskuse, kapitola 4) potvrzují, dle předpokladu, že většiny 

sledovaných plavců a plavkyň převažuje dle biologického proporcionálního věku (index KEI) 

mírná biologická retardace, nicméně dle srovnání hodnot KEI s výsledky KVI ukazuje značné 

rozdíly (o cca 3,13 r u dívek a 4,56 r u chlapců), což autor přisuzuje spíše typu populace, tj. 

výběru sportujících chlapců a dívek než možným technickým chybám měření vstupních dat. 

Těsný vztah mezi proporcionálním věkem KEI a teoretickým kostním věkem KVI ale 

potvrzen nebyl (zamítnutí H4). Naopak při použití zjednodušené metody výpočtu kostního 



věku KVII byly rozdíly mezi proporcionálním věkem KEI a teoretickým kostním věkem 

menší a u chlapců dosahovaly 1,0 r, zatímco u dívek 2,65 r, přičemž ale koeficient parciální 

korelace r= 0,67 naznačuje těsný vztah mezi výsledky obou metod.  

   Kladem práce je vysoká úroveň metodologie, naopak slabší místem práce je diskuse, která 

se (obdobně jako metodologie) považuje za stěžejní část kvalifikačních prací. Bohužel je 

propojena s kapitolou „Výsledky“ a věnuje se převážně komentování dosažených výsledků 

prezentovaných v tabulkách a grafech. Chybí širší interpretace dosažených výsledků do 

sportovní přípravy mladých plavců a plavkyň, porovnání se zahraniční literaturou a v práci 

chybí i hlubší kritická analýza užitých metod a postupů. Nicméně v závěru práce autor uvádí, 

že pro neinvazivní stanovení biologického věku lze doporučit využití metody proporcionality 

vyjádřenou indexem vývoje stavby těla KEI.   

   Práci se nevyhnuly některé formální chyby a nepřesnosti: Tabulky 18. a 23. uvádějí 

koeficienty parciální korelace na šest desetinných míst, hodnoty prezentované v tabulce 25 

hodnoty mají sedm desetinných míst a hodnoty „p“ dokonce na 16 míst. Ojediněle se 

vyskytují gramatické chyby (shoda podmětu s přísudkem s. 66) nebo stylistické chyby – 

budoucí čas ..“použijeme“ (s. 32).  

K obhajobě předkládané práce bych položil diplomantovi následující dotazy: 

- jak hodnotí dle svých zkušeností obě užité metodiky teoretického kostního věku a jejich 

perspektivu v určování biologického věku u mladých jedinců?  

- jak by bylo možno dosažené výsledky aplikovat resp. využít ve sportovní přípravě mladých 

plavců a plavkyň?  

  Předloženou diplomovou práci považuji za cenný příspěvek k otázce metodických postupů 

určování biologického věku u sportujících chlapců a dívek.  Celkově – i přes výše zmíněné 

výhrady a kritické připomínky doporučuji práci k obhajobě a konstatuji, že předložená 

diplomová práce splňuje požadavky kladené na práce tohoto druhu a práci hodnotím 

předběžně známkou „velmi dobře“.  

 

 

V Praze dne 29.4.2014                  Doc. MUDr. Jan Heller, CSc.  

         BML UK FTVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


