
OPONENTSKÝ POSUDEK
diplomové práce

Student: Lukáš KRIST

Vedoucí práce: MUDr. David Pánek, Ph.D.

Oponent: Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

Název práce: Sledování svalové aktivity při chůzi u pacientů s valgózním postavením 

kolenních kloubů

Student předkládá diplomovou práci na téma „Sledování svalové aktivity při chůzi u pacientů 
s valgózním postavením kolenních kloubů“ která je zpracovaná na 69 stranách za použití 74
literárních zdrojů a je doplněna rozsáhlým přílohovým materiálem na 36 stranách.

Práce je systematicky členěna do devíti základních kapitol, plně v souladu s požadavky, které 
jsou na diplomové práce kladeny.

Teoretické podklady jsou zpracovány v rozsahu i pokud jde o obsah vyhovujícím způsobem 
vzhledem k tématice v práci řešené. Ke kapitola 3 – cíle, řešené otázky a hypotézy, jakož i ke 
kapitole 4 – metodika práce, nemám výhrad, snad přílišná stručnost a strohost textu je 
v některých pasážích zřetelná. Výsledky jsou zpracovány vesměs formou tabulek, více textu 
by bylo přínosem. V tabulkách – viz níže připomínky - postrádám uvedení jednotek., snad 
větší pečlivost při jejich zpracování by bylo přínosem pro celou, jinak kvalitní práci. Diskuse 
vzhledem k tématice a její náročnosti by si také zasloužila širšího rozpracování. Se závěry, 
které autor v sedmé kapitole prezentuje lze souhlasit, kladně je nutné hodnotit, že 
z provedeného experimentu vzhledem k velikosti experimentální skupiny nevyvozuje autor 
absolutně platné závěry, ale hovoří pouze o trendech. 

K práci mám tyto konkrétní připomínky a dotazy pro obhajobu:
- český abstrakt neodpovídá zcela anglickému (v českém není hovořeno o běhátku, což 

je dosti podstatná informace)
- s.31: Dotazy: (1) co znamenají čísla 0 – 100 na obrázku? (2) jak Vámi citovaní Tao el 

al . 2012 analyzovali chůzi po rovině – na běhátku nebo po pevném povrchu?
- s.39: tab. 1 – postrádám uvedení hodnot v tabulce
- s.40: tab. 2 – postrádám uvedení hodnot v tabulce
- ve většině grafů a tabulek chybí uvedení jednotek i na dalších stranách
- shledávám překlepy a gramatické chyby, ne zcela správné formulace textu (počet není 

nijak alarmující) – např. s. 47 „..mezi oběma skupina se pohybuje…“, „..hodnoty se 
porovnali…“,  s. 51: „Se zvýšením náročnosti na svalovou činnost se projeví i na 
zvýšení aktivace svalů během této aktivity…“, s.58 „….studie…..potvrdili či 
vyvrátili..“, s. 60 „…rozdílnost elektrické aktivita…..“ apod.

- v závěru práce tvrdíte, že chůze do kopce se ukázala jako nevhodnou aktivitou pro 
porovnání rozdílnosti elektrické aktivity …Objasněte prosím blíže toto tvrzení.



- na základě výsledků uvádíte, že hypotéza se potvrdila částečně, tato výpověď není 
správná, hypotéza se buď potvrdí nebo ne což se domnívám bylo ve Vašem případě, to 
že se hypotéza nepotvrdí však nesnižuje význam provedeného experimentu

- dotaz: proč jste zvolili běhátko pro experiment a ne chůzi po pevném povrchu?
- dotaz: mohlo běhátko, pokud probandi na chůzi na něm nebyli zvyklí, ovlivnit 

výsledky experimentu?
- dotaz: byli probandi zvyklí běhat či chodit na běžícím pásu nebo se na pás při 

experimentu postavili poprvé? Pokud ano či ne tak jaký počet probandů byl či nebyl 
zvyklý na běhátko? Tuto skutečnost by bylo vhodné také uvést v charakteristice 
experimentální skupiny.

Závěr:
Diplomová práce Bc. Lukáše Krista i přes výše uvedené připomínky splňuje požadavky, které 
jsou na magisterské práce kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout jeho práci 
k obhajobě a hodnocení doporučuji dle průběhu obhajoby s tím, že mé hodnocení je stupněm
velmi dobře.
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