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Tělesná stavba a držení těla u souboru hokejistů ve věku |8 _ 26let
Držení těla (postura) je výslednicí tvaru páteře,stavu svalstva' aktivnínervosvalové činnosti a psychického stavu jedince. Vadné ďržen,itěla jenejčastěji způsobeno svalovými dysbalun...i meziposturá1n ím|ti a ťázickýmisvaly.
Předkládaná diplom ová práceMartina Marka studenta dvouoborovéhoučitelství kombinac eBi-Ze podáváucelený přehled faktorů, které ovlivňujítělesnou stavbu i drženitěla.při jednostraň 3 zátěžiu provozované sportovníčinnosti'.V této práci se autoi zaměřil na hokej, r....y bezesporu patří mezisporty s jednostranným zatížením. Pokusil 

'. žji,tit, zda dlouhodobé hraníhokeje, soustavná tréninkov á zátěž ovlivňují uáo,'o drženítěla, flexibilitu atělesné složení ve prospě ch rozvoje svalovj složky.
V přehledně rozpracované teoretické části (78 stran; podávádiplomant

vyčepávajícím způsobem všechny informace, řteré se vztahují ke sledovanéproblematice.

diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě.
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. Pro své vývořené hypotézy ak jejich ověření zvolilvyšetření souboru30 hokejistou s aktivní činností hranihokeje více než 10 let (I4,7let) akontrolního souboru s běžným Životním stýlem a standartním denním režimem.
.U.všech 60 probanďů zcelasám zjišt'ov.al24 somatických údajů' což d,okláďázvládnutí techniky antropometickéhó měření. Ú'pcs,'c u š pr.r,i.á.|m zvlád1istatistické metody zpracování získaných dat u p.ág.u-u Statistik a 6. O.K v záj emnému p orovnání sledovan ý ch znaků,oub o.u hokej i stů, kontrolníhosouboru í normativních údajů (Blaha, 1986) použil normahžačniindexy. Protestování souborů mezi sebou použil parameirické a neparametrické metody.ověřoval téžnormalitu (Shapiro-Wílksův test) měřených a vypočítaných dat.Výsledková část je velmi pečlivě a přehleá ně zpracovánaa doplněnaprecizně provedenými tabulkami a grafy.Yýsledký přinášejí zajímavázjištění,především v oblasti vybočení páteře u ouou ,ouuá.ů 07%)p'"u""á.i

s náznakem skoliózy a držení tě\a se zdviŽením levého .u-*" ,,ýJ" ,'"zpravého. Prominenci pravého paravertebrálního valu v hrudní oúasti páteře usouboru hokej istů pravděpodobně způsobuj e drženítěla při hr aníhokej e.Všechna negativní zjištění v držení těta ukázují na to,Že pokud nedochází kekomp enzačním cvi č ením m ohou v znikat záv alné abnormal ity p áteře.

',|inlomovou 
práci hodnotím jako velmi zdařilou, která svým komplexnímutříděním a prezentací získanÝch údajů splňuje kriteria pro hodnoceni jako
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