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Tělesná stavba a drženítěla u souboru hokejistů ve věku 18 _ 26 let
Vedoucí práce: RNDr. Blanka Vacková, CSc.

Práce sleduje tělesné charakteristiky hokejistů a hodnotí jejich ovlivnění
tréninkovým
procesem. Velmi přínosným je i zaÍazené témaposouzení drŽeiíictu
u vztahtělesné adipozity
k míře flexibility v hlubokém předklonu, nebot'byla stanovena pracovní
hypotéza, že
dlouhodobé hraní hokeje má na tělesnou posturu negativní vliv. Pro aoph3ni
teto
problematiky autor zjišt'oval i přítomnost skoliotických odchylek měřením
Adamsova úhlu
v torakálním a lumbálním segmentu páteře a vyhodnoti| rozďíly tělesných
parametru ptavé a
levé stany těla - předpoklad jednostranné zátěže vlivem drŽenihokejky
v prave' resp. levé
ruce.
V úvodu práce jsou v 11 bodech jasně specifikovány její cíle a formulovány hypoté zy,které
odrážír,Tsokou odbornou úroveň diplomanta a velice dobrou orientaci ," ip,i"o,ávané
problematice. NavrŽená struktura projektu dokládá komplexní a do detailů promyšlený
přístup
k výzkumu.
Práce má 138 stran textu, členěnéhodo jednotliých kapitol podle běŽných zvyklostí.
Výsledky jsou prezentovány v textové, tabelární i grafické podobě. Š.,nu*literatury
obsahuje 49 správně citovaných poloŽek. Ve čtyřech oddílech příloh jsou umístěny
korelační
matice sledovaných znaků, histogramy normalizovaných tělesných párametru
a markerů
tělesné adipozity a histogramy normality bilaterálně měřených rozměrů.
Studie probíhala na souboru 30 hokejistů druholigorných klubů ve věku 18 _
26 |et,
kteří splnili kritérium nejméně l0 let akJivní.činnosti. Pró porovnání byl
sestaven 30ti členný
kontrolní soubor stejně starých muŽů' Kritéria výběru kontrolního ,o.,bo*
byla striktně
definována. Sledováno byly, vedle tělesné hmotnosti a výšky, 4 výškovéparámetry,
5
rozměrů šířkových, obvod hrudníku přes mezosternale a tloušťký+ koziichřas.
Pro
posouzení laterálních rozdí|ů'pak dalších5 deťrnovaných výškových markerů.
Dopočítány
byly 3 indexy tělesné proporcionality. Hodnocení drŽení těla byló provedeno metódami:
štoj
na dvou vahách, Adamsův test a test laterality. Autor stanovil reliabilitu měření,
oba soubory
byly q'šetřeny za stejných podmínek dvakrát. Statistické zpracovánibylo provedeno
základními metodami, hypotézy byly testovány parametrictymi i nepa.a-etrickými
testy.
Rozdíly mezi hokejisty a kontrolním souborem a normativy populace (Bláha,
1985) byly
stanoveny pomocí normalizovaných indexů. V normalizované podobě byly
testov ány.iiozdíty
mezi souborem hokejistů a kontrolami. Byla provedena i koreláčníana|ýzá ato
v parametrické i neparametrické podobě.

Teoretický úvod DP je velmi kvalitně a přehledně zptacovaný' Diplomant zde podává
lyčerpávajícípřehled anatomického popisu páteře, jejího sllogenetického a ontogenetického
qfvoje, charakterizqe zádové svaly podle funkčníhorozdělení' věnuje se velmi obsáhle
drženítěla a jeho poruchám v celé šířiproblematiky. Nezapomíná uni na
ryvoj laterality
v motorice, věnuje se tělesnému složení, distribuci tělesného tuku a hodnoóeni optimální
tělesné hmotnosti. Všechny oddíly teoretické části mají zásadní a velmi úzkou vazbu
ke
zpracovávané problematice. Je třeba ocenit i grafické zpracovánítohoto oddílu s
bohatou
barevnou obrazovou dokumentaci.
Kapitola 4 -'Výsledky je členěna v souladu S Vymezením hypotéz v úvodu ptáce.
Interpretace dílčíchýsledků je velmi názorně dokumentována tabuikami a gra$u' opět
v barevném provedení.
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_
dále
Závěry vlastního pozorování shrnuje diplomant v oddíle 5 Diskuse, ve kterém
populace.
české
s
normatir,y
porovnává,o.'bo. hokejiitů a vlastní kontrolní soubor
práce.
Jedenáct bodů kap' 6 _Závěr pak jednoznačně dokládá splnění výyčených cílů

Dotazy na diplomanta:

-

Jak lze vysvětlit signifikantni zktácení délky přední stěny trupu u kontrolního souboru
vevztahuk normativům?
Zjištěnéprocentoryskýu skoliózy (I7%) bylo u kaŽdého souboru zv|ášťnebo tato
hódnota představuje sumární údaj obou sledovaných souborů?
je
V kap' ,,Žávěr.. je v bodě 9 uvedeno: ,, Zhoršená míra flexibility dosahu hokejistů
tělď.. Co je
způsóbena z|<ráóenimsvalových skupin dolních končetin a dolní části
jaké
k
svalové skupiny tomuto pojmu
myšleno pojmem,,dolní část těla..a ánatomicky
náIeží?

tělesné stavby a
Předkládan áDP zpracovává za1imavouproblematiku posouzení
práceje ve zvoleném
drženítěla u hokejistů v porovnání s nesportující populací. Jedinečnost
podat
velmi uce1ený přehled
umožňuje
komplexním přístupu' kdy skladba sledovaných znaků
sportu. Z ce|é práce je pak
o vlivu tréninkové zátěže. natělesný profil jedinců tohoto druhu
výsledků
patrnávysoká odborná informovanoit diplomanta o dané problematice, interpretace
u;.ji.t' řomentář je na r,ysoké úrovni. Sběr materiálu, tedy r,ryšetření souboru hokejistů a
s ohledem na
kóntrol, provedl autor samostatně. Měření kaŽdého probanda provedl dvakrát
stanovení spolehlivosti měření.

Svou
Diplomová práce je předkládána k obhajobě v programu učitelskéhostudia biologie.
výsledků můževšak
vysokóu irovní zpra.|ňi, kvalitní ana|ýzolldat i celkovou interpretací
bý přinejmenšírnřazena do kategorií DP v odborném studiu.

k obhaiobě.

V Praze. dne2L9.2006

\lRNDr. Petr sedlak, Ph.D.
Katedra antropologie a genetiky člověka
PřF UK Praha

