


REGISTRACE: 8:00 – 9:00 vstupní hala UK FTVS

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ:

9:00 – 9:15 – zahájení (posluchárna P1): 

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.

9:15 – 9:45 přednáška XXIII. ZOH Pchjongčchang – poznatky, postřehy, příprava

MUDr. Jaroslav Větvička

PhDr. Kryštof Kuba

Bc. Čestmír Kožíšek

od 10:00 prezentace v sekcích

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ:

19:00 v rámci plesu UK FTVS (Slovanský dům)



SLOŽENÍ KOMISÍ, ROZDĚLENÍ POSLUCHÁREN DLE SEKCÍ:

• Sportovní trénink (P1)
– členové komise: doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.; PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.; 

PaedDr. Martin Tůma, Ph.D.; náhradník: RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.

• Společensko-vědní (P5)
– členové komise: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.; doc. PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.; 

PhDr. Libor Flemr, Ph.D.; náhradník: PhDr. Vladimír Janák, CSc.

• Výzkumné projekty (P6)
– členové komise: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.; PhDr. Martin Musálek, Ph.D.; 

doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.

• Diplomové a bakalářské práce (U10)
– členové komise: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.; Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.; 

PaedDr. Irena Čechovská, CSc.; náhradník: PhDr. Jan Carboch, Ph.D.



INFORMACE K PREZENTACÍM:

• délka příspěvku 10 min + 5 min diskuse

• dostavte se před zahájením prezentací příspěvků do 
poslucháren (cca 9:45) – technická příprava 
prezentace

• nejlepší příspěvky budou slavnostně vyhlášeny v 
rámci plesu UK FTVS



SPORTOVNÍ TRÉNINK (P1)
WILLWEBER Tomáš (10:00 – 10:15)

– Vplyv všestranej prípravy na zmeny úrovne telesného vývinu a pohybových schopností 6–7 
ročných detí v atletickej prípravke 

KUNZMANN Egon (10:15 – 10:30)
– Analýza a komparace zatížení v oficiálním utkání u mladých elitních fotbalistů v reflexi herních 

funkcí

RIEDEL Václav (10:30 – 10:45)
– Vliv doby trvání průpravné hry (4 proti 4) s klouzavou hráčkou na vnitřní a vnější zatížení 

hráček házené DHK Zory Olomouc

JESENSKÝ Martin (10:45 – 11:00)
– Svalová sila telesného jadra v rozvoji hokejovej výkonnosti mládeže

DAUBNEROVÁ Jana (11:00 – 11:15)
– Stimulácia rýchlosti v optime diurnálneho rytmu biatlonistky

JANIKOV Martin Tino (11:15 – 11:30)
– Vztah silové asymetrie dolních končetin a asymetrie výkonů v testu 505 agility u českých hráčů 

fotbalu

VAJDA Matej (11:30 – 11:45)
– Neuromuscular Adaptation to Explosive Versus Heavy Resistance Training in Young Strength-

trained Adults



SPOLEČENSKO-VĚDNÍ (P5)
JANÍČKOVÁ Blanka (10:00 – 10:15)

– Vysvětlení etických aspektů Patandžáliho jóga súter

ŠVÁTORA Karel (10:15 – 10:30)
– Vliv vstupní informace na výkon v senzomotorickém testu a následné sebehodnocení

FERENC Patrik a ADÁMIK Roman (10:30 – 10:45)
– Social Psychological Aspects in Field of Sport

DOLEŽALOVÁ Kateřina (10:45 – 11:00)
– Inovace hudebně-pohybové výchovy ve školní tělesné výchově na základní škole

KUBAŇ Antonín (11:00 – 11:15)
– Vytvoření hudebně-pohybového programu pro předškolní děti

HABRDLOVÁ Martina (11:15 – 11:30)
– Tělesná výchova ve vzdělávacích programech pro základní vzdělávání – srovnávací analýza 

České republiky, Irska a Nizozemska

MRAVEC Ladislav (11:30 – 11:45)
– Match-fixing – A Threat to Sport



VÝZKUMNÉ PROJEKTY (P6)
DOBRODINSKÁ Miroslava (10:00 – 10:15)

– Včasná diagnostika vývojové poruchy motorické funkce u dětí MŠ s ohledem na prevenci 
odkladu povinné školní docházky

KAŠPAROVÁ Alena (10:15 – 10:30)
– Návrh tvorby testů pro posouzení rytmického cítění u studentů VŠ

CHMELÍŘ Lukáš (10:30 – 10:45)
– Diagnostika herních činností jednotlivce hráčů ledního hokeje na příkladu uvolňování hráče s 

kotoučem

VOJTÍKOVÁ Lenka (10:45 – 11:00)
– Problematika hodnocení držení těla u mladších školních dětí

ANDRLÍKOVÁ Dana (11:00 – 11:15)
– Ovlivnění motoriky horních končetin při zvyšující se hladině alkoholu v krvi

KOUBKOVÁ Natálie (11:15 – 11:30)
– Vliv pohybové intervence na muskuloskeletální systém u pacientů před a po plánované 

bariatrické operaci



VÝZKUMNÉ PROJEKTY (P6)
NEJDLOVÁ Eliška (11:30 – 11:45)

– Vliv skupinových lekcí Pohybem k sebeuvědomění na senzomotorické funkce u dětí

HOLÁNEK Michal (11:45 – 12:00)
– Spokojenost a loajalita zákazníků pražských fitness center

ANDRLÍK Ondřej (13:00 – 13:15)
– Vliv střeleckého postoje a obouručního způsobu úchopu krátké palné zbraně na svalovou 

aktivitu při eliminaci povýstřelového zpětného rázu

ŠPIRITOVIĆ Maja (13:15 – 13:30)
– Účinnost intenzivního 24týdenního rehabilitačního programu u vybraných revmatických 

onemocnění – předběžné údaje z unicentrické kontrolované studie

VAŠKOVÁ Monika (13:30 – 13:45)
– Korekcia funkčných porúch pohybového systému stredoškolákov kompenzačnými cvičeniami

BLAŽEK Dušan (13:45 – 14:00)
– Metodika měření nitrohrudního a nitrobřišního tlaku při fyzické zátěži



VÝZKUMNÉ PROJEKTY (P6)
KOMÍNKOVÁ Linda (14:00 – 14:15)

– Vztah mezi úrovní všestrannosti a osvojením specifických sportovních dovedností u dětí 
mladšího školního věku

MACHO Juraj (14:15 – 14:30)
– Motivační faktory v prevalenci dopingu u návštěvníků vybraných fitness center

HYLMAROVÁ Dita (14:30 – 14:45)
– Analýza chůze s využitím mikroprocesorem řízené kolenní protézy

KOUŘILOVÁ Iva (14:45 – 15:00)
– Evaluační kritéria a výstupové standardy tělesné výchovy ve Španělsku – vybrané kvality 

projektovaného kurikula

MIŠINOVÁ Klára (15:00 – 15:15)
– Hodnocení schopnosti stabilizace bederní páteře pomocí inerciálních senzorů

LANDOVÁ Petra (15:15 – 15:30)
– Vliv individuálně submaximální intenzity zatížení v plaveckém tréninku na výkonnost plavců 

v mládežnických kategoriích



DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (U10)
NECHVÁTALOVÁ Vendula (10:00 – 10:15)

– Prevalence hypermobility a její možný vliv na zranění u hráčů ledního hokeje  - diplomová 
práce

BROŽKA Matěj (10:15 – 10:30)
– Přesnost patování u amatérských hráčů golfu

MICHÁLEK Jakub (10:30 – 10:45)
– Komparace pohybových předpokladů u elitních fotbalových hráčů z pohledu herního postu

MUŽÁTKO Simona (10:45 – 11:00)
– Analýza výsledků vytrvalostního testu u 43. výsadkového praporu v letech 2011 až 2015

POLÁK Alois (11:00 – 11:15)
– Virtuální realita v terapii nekompletních míšních lézí

KRAKOVSKÁ Tereza (11:15 – 11:30)
– Vliv únavy na neuromuskulární řízení kolenního kloubu a riziko zranění u fotbalistů věkové 

kategorie 13 a 15 let



PLES UK FTVS

Aktivní účastníci konference 
obdrží vstupenku zdarma 




