Abstrakt
Název: Vliv sportovního aerobiku na držení těla a svalové rovnováhy
Cíl práce: Cílem této diplomové práce je zjištění, jak sportovní aerobik na vrcholové úrovni u
dívek s více jak desetiletou závodní činností ovlivňuje vybrané svalové skupiny a držení těla.
Práce porovnává výsledky dívek cvičící aerobik s výsledky dívek stejné věkové kategorie,
které se pohybovým aktivitám věnují pouze v hodinách školní tělesné výchovy.
Charakteristika práce:
Diplomová práce pojednává o vlivu sportovního aerobiku na správné držení těla.
Podklady pro tuto práci byly získány testováním zkrácených a oslabených vybraných
svalových skupin. Byly porovnány dvě skupiny dívek. První skupinu tvořila děvčata, která
reprezentují Českou republiku na mezinárodních závodech a cvičí sportovní aerobik na
vrcholové úrovni více jak deset let. Druhou skupinu tvořily probandky, které se pohybovým
aktivitám věnují pouze ve školní tělesné výchově.
Metody: V této práce byl použit kvalitativní výzkum a záměrný výběr testujících. Vybrané
testy hodnotily držení těla dle Matthiase dle Haladové, Nechvátalové (1997) aa za pomocí
spuštěné olovnice dle Kopeckého (2010) a testovací cviky na zkrácené a oslabené svalové
skupiny dle Hoškové, Matoušové (2005).
Závěr:
Diplomová práce prokázala, že sportovní aerobik přetěžuje páteř v oblasti beder. Ve
výzkumu, v testech na držení těla byla naměřena v oblasti beder hyporlordóza u 12/15 osob
oproti 6/15 osob ve skupině kontrolní. V ostatních testech na držení těla dosáhly dívky z
tréninkové skupiny lepších výsledků než dívky z kontrolní skupiny. Z výsledků šetření
vyplývá, že dívky z tréninkové skupiny mají méně problému s ochablými a zkrácenými
svalovými skupinami. Dívky z tréninkové skupiny měly ochablé břišní svalstvo pouze u 2/15
osob, však zkrácené hluboké svaly zádové byly u 12/15 osob. Kontrolní skupina měla
nejčastěji oslabené flexory krční páteře, svaly hýžďové a hluboké svaly zádové. Nejčastěji
zkrácené byly zadní svaly stehenní, m. rectus femoris a adduktory stehna. Vhodná
doporučení, na základě včasné diagnostiky, které mohou trenéři a učitelé provést pomocí
nenáročných testových úloh dle Matthiase a za pomocí spuštěné olovnice, by mohli
předcházet problémům s vadným držením těla.

