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Předložená  diplomová práce na téma „Analýza rizikových faktorů pro vznik tendinopatií  

u běžců“ je zpracovaná na 73 stranách textu, za použití literárních zdrojů, uvedených na 13ti  

stranách. 

  

Základním cílem práce bylo vyhodnotit  nejvýznamnější rizikový faktor pro rozvoj  

tendinopatie Achillovy šlachy a dále posoudit účinnost terapeutických přístupů v léčbě  

tendninopatie Achillovy šlachy u běžců. 

 

Za účelem dosažení cíle student zpracoval kvalitní literární rešerši. Celá práce je systematicky 

členěna do 10ti základních kapitol, což je v souladu s běžnými požadavky na diplomové 

práce.  

 

Teoretická východiska jsou zpracovaná na ca třiceti stranách a obsahují témata tendinopatie 

z pohledu biomechanických, kineziologických, terapeutických aspektů, podstatná část je 

věnována rizikovým faktorům se zřetelem k danému problému. Teoretická východiska 

považuji za kvalitně zpracovaná. I přes velké množství existujících zdrojů, se studentovi 

podařilo vhodně tyto utřídit k základním problémům, kterým je práce věnovaná. 

 

Kapitoly 3 a 4, obsahující cíle, výzkumné otázky a dále metodologii, jsou zpracovány rovněž 

vyhovujícím způsobem. 

 

Výsledky v kapitole 5 jsou rozděleny do 3 skupin, vždy vzhledem k položenému cíli a 

výzkumné otázce. Každá zařazená studie do přehledu je popsaná dle shodných bodů. I zde se 

podařilo studentovi na základě vhodně zvolených kritérií provést kvalitní výběr studií a jejich 

následné vyhodnocení. 

 

Výsledky jsou následovány kapitolou diskuse, které je věnováno necelých 5 stran. Vzhledem 

k velmi široké tématice by si tato pasáž zasloužila širší a hlubší rozpracování. Na diskusi 

vhodně navazuje kapitola limitací. 

 

Práce působí uceleným, dobrým dojmem, škoda jenom, že na některých místech celkový 

dojem kazí nepřesné formulace nebo formulace, na kterých je až příliš vidět používání 

cizojazyčné literatury (např. cituji „Tělo výzkumu bylo pro rizikové faktory a diagnostiku 

velmi rozmanité“, „…U  symptomatických běžců se může vyskytovat kontralaterální snížení  

pánve během stojné fáze…“ a řada dalších). 

 

 

 



Formální stránka práce je akceptovatelná, v textu se vyskytují pouze nepřesnosti – viz výše. 

 

V celém textu jsou řádně citovány nebo parafrázovány použité zdroje, rovněž tak kontrola 

dvěma systémy na plagiáty ukazuje malou shodu. 

 

Závěr: 

Předložená práce splňuje požadavky, které jsou kladeny na diplomové práce. Doporučuji 

proto komisi pro SZZK  přijmout diplomovou práci Bc. Kryštofa Voleského k obhajobě a 

navrhuji hodnocení dle průběhu obhajoby s tím, že návrh mého hodnocení je stupeň velmi 

dobře.  

 

 

Dotaz pro obhajobu: V práci uvádíte, že cituji: „Obecně je rizikem pouhá běžecká aktivita, u 

běžné populace zejména běh jako nový typ zátěže bez historie zátěže v běhu.“ – pokud 

uvedené platí, je tedy otázkou zda běh doporučovat či nikoliv u běžné populace. Jaký je Váš 

názor? 
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