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Posudek oponenta na diplomovou práci 
 
název práce: Srovnání citlivosti a spolehlivosti krokoměru Omron HJ-720IT podle 
umístění na těle 
autor: Bc. Markéta Bohdanová 
rok obhajoby: 2010 
vedoucí práce: MUDr. Kryštof Slabý 
 
Diplomová práce v rozsahu 58 stran vlastního textu rozděleného do sedmi hlavních kapitol se 
zabývá validitou krokoměru Omron HJ-720 umístěného v různých pozicích uvedených kromě 
jiného v uživatelské dokumentaci. Práce obsahuje seznam zkratek, seznam citací s 48 
položkami a 29 příloh na 17 číslovaných stranách. 
Práce se zabývá aktuálním tématem validity elektronických krokoměrů, konkrétně komerčně 
dostupného modelu s pamětí na 40 dnů záznamu s rozlišením 1 hod. Název práce je 
srozumitelný, členění práce a rozsah jednotlivých částí jsou adekvátní. Teoretický úvod je 
zpracován s nadhledem, obsahuje pěkný historický přehled. Možná příliš stručně jsou 
uvedena omezení, která je potřeba si připomínat při využití stanovení počtu kroků pro 
zdravotnické (léčebné) důvody např. v rámci pohybové intervence, a to na jedné straně na 
úrovni epidemiologických studií a na druhé straně při péči o jednotlivé pacienty. V diskusi již 
s touto problematikou autorka velmi kvalifikovaně pracuje. 
Autorka si klade realistické cíle, stanovuje odpovídající hypothesy a také na ně adekvátně 
hledá odpovědi. Práce s literaturou je na dobré úrovni, citována je recentní zahraniční 
literatura, přehledové články i původní práce. Grafická podoba práce je adekvátní, zpracování 
tabulek je na dobré úrovni. Zpracování grafů je také na dobré úrovni, je ovšem použito více 
grafických stylů. Po stylistické stránce lze vytknout jen několik málo žargonových spojení, 
text je čtivý, bez závažných gramatických chyb. 
Rozsah experimentální skupiny je dostatečný. V metodické části jsou uvedena i měření, která 
byla provedena, ale nakonec bylo upuštěno od jejich zpracování. Shromážděná 
experimentální data a jejich interpretace jsou na velmi dobré úrovni, autorka v diskusi 
rozebírá i praktické dopady a koriguje některá vžitá doporučení. 
 
 
závěr: Práce je velmi zdařilá, a tudíž ji velmi doporučuji k obhajobě. 
 
otázky pro obhajobu: 
Lze na základě vaší práce rozhodnout, jestli se vyplatí vyšší cena za elektronický krokoměr 
s pamětí v porovnání s pružinovým? 
 
 
 
v Praze dne 6.9.2010, 
MUDr. Kryštof Slabý 


