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Téma práce:. Vliv sportovního aerobiku na držení těla a svalové rovnováhy
Cíl práce: Zjistit, jak sportovní aerobik na vrcholové úrovni u dívek s více jak desetiletou
závodní činností ovlivňuje vybrané svalové skupiny a držení těla a porovnat s dívkami, které
nesportují.
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Formální hledisko:
Z formálního hlediska je diplomová práce v pořádku. Diplomantka čerpala ze 51 literárních
zdrojů (z toho 4 cizojazyčných) a z 9 zdrojů elektronických.
Práce s literaturou je v pořádku, nalézám několik nesrovnalostí:
Obecně nalézám nesrovnalosti v jednotnosti citací:

•

Nenalézám v textu odkaz na URL1, dále odkazy na URL 7,8,9 jsou pod textem jako
odkazy na obrázky č. 1, 7, 4, avšak je složité se vyznat jaký odkaz to je, nakonec je
v seznamu elektronických zdrojů nalézám. Avšak jiné obrázky např. obr č. 2 a 3
v seznamu elektronických zdrojů nejsou (jsou pouze pod textem) – neznám důvod, ale
domnívám se, že je lepší vše sjednotit, působí to chaoticky.

•

Hájková a kol (2006) je uvedeno v textu občas Hájková (2006) na str. 22 je uvedeno
(Hájková a kol., 2006) – je dobré sjednotit citaci jednoho zdroje.

•

Z jakého důvodu je uvedena v textu citace Schwarzové (2015) na str. 34 jinak než
např. na straně 35, 38, 40 ? – tam je uvedena citace stejného zdroje jako URL5 – opět
nutné sjednotit citace.

Obsahové hledisko:
Abstrakt obsahuje název, cíl, charakteristiku práce, metody práce a závěry a klíčová slova.
V charakteristice práce je uvedeno téměř totéž jako v cíli práce, není asi nutno duplikovat.
Závěry jsou vlastně výsledky práce. Je možné uvést je jako výsledky.
Pozn.
• Název práce - Vliv sportovního aerobiku na držení těla a svalové rovnováhy…nezní
moc dobře česky, lépe by možná vyzněl - vliv na svalovou rovnováhu nebo možná i
na svalovou nerovnováhu.
•

Překlep v metodách práce: aa

V úvodu diplomantka krátce představuje práci, resp. její cíl. Formuluje důvod, který ji vedl k
sepsání práce. Uvádí problém spojený s nedostatkem pohybu a s tím spojených zdravotních
komplikací především v podobě vadného držení těla a rozpracovává problematiku vlivu
pohybu na harmonizaci těla i duše. V úvodu je, kromě problému a osobního důvodu, dobré
také uvést co autorka práce předpokládá a i jaký důvod jí vedl k tomu proč tak předpokládá.
Pozn.
• Překlep: Výsledky jsou srovnány s dívky…s dívkami
V rešeršní části své práce se věnuje historii aerobiku a charakteristice sportovního aerobiku.
Je patrné, že se v problematice sportovního aerobiku výborně vyzná. Dále navazuje
kapitolami týkajícími se držení těla. V této souvislosti představuje funkční anatomii
pohybového systému a hluboký stabilizační systém. Dále se zabývá svalovou dysbalancí a
správným a vadným držením těla a jeho hodnocením. Je vidět snaha o podchycení a uvedení
správných informací z oblasti svalové nerovnováhy, vadného držení těla a kompenzačních
cvičení.
Je vidět úsilí o nalezení adekvátních informací ohledně držení těla a kompenzačních cvičení.
Autorka v textu hojně využívá i přímé citace. Avšak nenalézám zahraniční zdroje, které by se
podobnou tematikou zaobíraly. Je to škoda.
Chybí mi jakási hlubší implementace znalostí z funkční anatomie držení těla, resp. ovlivnění
držení těla či svalové nerovnováhy sportovním aerobikem, nebo alespoň zamyšlení se na
tímto faktorem….protože to je právě to co jste si chtěla vaší prací ověřit.

Pozn.
• s. 21 věta: “ Při závodní sestavě vás známkuje panel rozhodčích.“ – lépe neoslovovat
ale: Při závodní sestavě závodníka hodnotí panel rozhodčích.
• s. 23 přímá citace Hoškové a Matoušové (2005) překlep – „Držení těla je určováno
postavení pánve…postavením pánve
•

s. 23 je uvedeno - Nesprávné pohybové stereotypy vedou k hypoaktivitě či hypotonii,
a tudíž fázické i tonické svaly nejsou do pohybových aktivit správně zapojovány. To
je pravda, ale domnívám se, že nesprávné pohybové stereotypy vedle hypoaktivity
fázických svalů vedou i k hyperaktivitě svalů tonických, které přebírají funkci těch
fázických….

•

s. 28 překlepy - Pohyb umožňují, také pomocné zařízení svalu: - provázky
svalové,…- povázky

•

s. 49 věta - Nedostatek hypokineze a současné jednostranné zatěžování organismu
vede k problémům, které jsou spojeny s bolestí zad. – „nedostatek hypokineze“ - není
logické spojení

Praktická část
Cíle, úkoly hypotézy: Cíl formulován jasně, uvedeny úkoly práce a 3 hypotézy.
V metodice je nejprve uveden popis výzkumného souboru, jednalo se o záměrný výběr 30
dívek, z toho 15 vrcholových sportovkyň a 15 učnic ze SOU. Učnice byly vybrány do
výzkumu pomocí dotazníku. Bylo by vhodné uvést, že se jedná o dotazník vlastní konstrukce
nebo spíše anketu. Nejednalo se o standardizovaný dotazník.
Dále je popsána metodika výzkumu, jednalo se o kvalitativní výzkum. Metody sběru dat a
podmínky měření jsou také uvedeny. Jsou uvedeny podrobné popisy měření zkrácených a
ochablých svalových skupin. Nakonec diplomantka popisuje i analýzu dat, kterou provedla.
V kapitole analýza dat jsou informace, které by se hodily spíše do kapitoly metody sběru dat.
Nicméně obsah je správný. Domnívám se, že metodika práce je v pořádku.
Pozn.:
• Možná bych uvedla nejprve metodu výzkumu a poté až kapitolu týkající se
výzkumného souboru, bylo by to logičtější.
Výsledky obsahují tabulky a grafy s vysvětlujícím komentářem. Na začátku je uvedeno, jak
budou výsledky strukturovány. Je to výhodné z důvodu orientace v práci. Výsledky jsou
přehledné a srozumitelné.
Pozn.:
• Není zcela jasné vyhodnocení hyperkyfotického držení páteře. Z tabulek vyplývá, že u
5/15 z tréninkové skupiny a u 7/15 z kontrolní skupiny se olovnice nedotýká vrcholu
Th kyfózy. Uvádíte, že se jednalo u těchto probandek o hyperkyfotické držení. To
však z mého pohledu neodpovídá skutečnosti, spíše naopak. V ideálním případě se

olovnice dotýká vrcholu Th kyfózy. To by pak měnilo výsledek držení těla u obou
skupin.
Diskuse
Úvodní část diskuse je pěkně formulována, hodila by se se z mého pohledu výborně do úvodu
práce.
V diskusi se diplomantka se vrací k problematice vadného držení těla, jeho příčinám a
k hodnocení držení těla. Dále se vyjadřuje k samotnému měření, komentuje výsledky,
vysvětluje důvody svých předpokladů a hypotézy potvrzuje. Snaží se diskutovat i s jinými
autory, kteří se zabývali podobnou problematikou. Doporučuje konkrétní kompenzaci
vadného držení těla. Je vidět snaha vysvětlit, proč k určitým odchylkám držení těla dochází.
Občas v diskusi nacházím neúplné zhodnocení všech testů, je to škoda, protože by se lépe
zviditelnilo potvrzení hypotéz. Také je škoda, že nebylo diskutováno více zahraničních
autorů.
Na konci diskuse se zamýšlí nad možnostmi, jak by se vadné držení těla u sportovců i u
nesportovní populace dalo řešit ve školním prostředí.

Pozn.:
• U hodnocení H2 jsou zmiňovány výsledky pouze z testů oslabeného svalstva břišního
a mezilopatkového. Nicméně byly testovány ještě další oslabené svalové skupiny.
Bylo by vhodné je také zmínit, i proto, že H2 byla potvrzena. Z mého pohledu byla
potvrzena jen částečně (zmiňované oslabené břišní svalstvo u vrcholových
sportovkyň). Pro potvrzení H2 by bylo určitě dobré zmínit výsledky z dalšího
testování ochablých svalů, a to gluteálních, flexorů krku a hlubokých svalů zádových.
Tam výsledky ukazují na větší oslabení u kontrolní skupiny. Oslabení flexorů kyčle
nacházím v diskusi u H3, tedy u hodnocení a porovnávání svalového zkrácení.
Domnívám se, že tato informace by měla být uvedena právě zde.
•

U potvrzení H3 chybí zmínění testu zkrácených adduktorů a m. piriformis. Ty také
byly více zkráceny u kontrolní skupiny. Bylo by dobré tento fakt zmínit.

•

Překlep: Na zdravý vývoj jedince ovlivňuje emoční, mentální a tělesné přetížení. Zdravý vývoj jedince…

•

s. 81 - nejasná formulace – „Správně připravená tréninková jednotka je zaměřena na
posílení a protažení prsního svalstva.“ - Určitě nebylo myšleno, že se posilují tonické
prsní svaly. Poté se totiž diplomantka vyjadřuje k posilování mezilopatkových svalů.
Nicméně je důležité dávat si pozor na zavádějící formulace.

Závěr obsahuje shrnutí práce. Shrnuje splnění cíle, hodnotí průběh výzkumu a zamýšlí se nad
výsledky. Také navrhuje doporučení pro kompenzaci vadného držení těla.
•

Pozn.: Překlep: zdraví životní styl – zdravý životní styl

3. Otázky k obhajobě:
1) V rámci testování svalového zkrácení jste netestovala prsní svaly. Ty mají také velký vliv
na držení těla. Měla jste k tomu nějaký důvod?

2) H3 předpokládá, že bude menší počet zkrácení u vrcholových sportovkyň v porovnání
s nesportujícími dívkami, jaký vás k tomuto předpokladu vedl důvod, když sportovní zátěž
často naopak vede k přetěžování a výraznému zkracování svalových skupin?
3) Vysvětlila byste, prosím, vyhodnocení testu spuštěné olovnice týkající se hyperkyfotického
držení?
Závěr hodnocení: Téma je zajímavé a vzhledem k přetěžování ve vrcholovém sportu i
aktuální. Je vidět, že diplomantku téma zajímá a baví. Práce splňuje formální i obsahové
požadavky kladené na tento typ závěrečné práce. Je škoda, že diplomantka více nepracovala
se zahraniční literaturou. Přes veškeré připomínky ji doporučuji k obhajobě.
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