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Cílem diplomové práce bylo posoudit citlivost krokomeru SILVA Pole Mate II u
Nordic walking a dále zhodnotit presnost dvou klasických kromeru - mechanického
Digiwalker SW 200, piezoelektrickéhoho Omronu HJ-720 v porovnání s krokomerem
Silva Pole Mate II na trech ruzných površích (asfalt, šterk, tráva).
Práce po formální a grafické stránce splnuje požadovaná kritéria diplomové
práce. Jazyková stránka je plne v mezích norem. Citacní rejstrík je dostacující s
použitím 49 relevantních a validních zdroju. Odkazy na citace v textu splnují
požadavky. Práce má celkem 64 stran, je obsahove clenena - úvod (1str.), prehled
poznatku (26stran), cást experimentální (20 stran), záver (1strana), referencní
seznam (8 stran) a prílohy (1 strana). V praktické cásti nechybí popis cíle práce,
metodiky, výsledku a diskuze. Clenení práce je logické a prehledné.

Prehled obecných poznatku: Tato cást je obsahove pestrá (s.9-34),
podávající ucelené informace o dané problematice. Nicméne první odstavec (s. 9)
znovu popisuje to, co je již popsáno nebo melo být spíše napsáno v kapitole úvod.
Dále po stránce estetické jsou nekteré odstavce ukonceny pouze cásti 1 vety na
další strane nebo zkratkou jednotky (s.10,11,13,19, 21, 24,29, 32). Razení a
umístení obrázku neodpovídá jejich odkazum v textu (s.10, 15), nebo jsou umísteny
nevhodne na stránce (s.15,16,17). Rešením by bylo nekteré z nich dát bud' do
prílohy nebo prehodnotit jejich umístení.
Kapitola Chuze se zabývá chuzí z ontogenetického, kineziologického i
biomechanického hlediska, popisuje i odlišnosti krokového cyklu u Nordic walking.
Kapitola Nordic Walking poskytuje podrobné informace o tomto zpusobu
pohybové aktivity, potrebném a správném technickém vybavení, rizicích i o
možnostech a efektu využití u ruzných onemocnení. Avšak autorka casto v textu
zacíná vety citací a vlastne popisuje design dané studie, text pak pusobí jako
rešeršní výcet studií (s.17, 21, 23-30). Podkapitola Vedecké studie zabývající se
severskou chuzí (s.22) je obsahove nedostacující vzhledem k tomu, že se autorka
v predchozích textech odkazuje na mnohem více studií, dle mého názoru zde ani
není namíste.
Kapitola Monitorování pohybové aktivity velmi prehledne podává funkci a
popis krokomeru. Zameruje se však pouze na SILVA Pole Mate II, objektivní by bylo
se venovat i ostatním krokomerum používaným ve studii.
Cíle a hypotézy: Jsou formulovány jasne a strucne.
Metodika: Uvádí charakteristiku souboru i prehledný postup provádeného
experimentu, vcetne merení.
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Výsledky: Popis statistiky a grafického znázornení patrí spíše do metodické
cásti. Výsledky autorka vztáhla ke stanoveným hypotézám a odpovedela na všechny
dané. Výsledky jsou prehledne popsány i zobrazeny v grafech a tabulkách, pouze
opet jejich umístení na stránkách vzhledem k textu je neprehledné.
Diskuze: Úvod diskuze (s.49, a cást s.50) se nevztahuje k cíli práce, ale je
dalším parafrázováním již jednou zminovaných informací v predchozím textu. Dále
pak autorka správne konfrontuje výsledky mezi sebou, a možnými prícinami a
dusledky. Vzhledem k tomu, že na toto téma bohužel nebyla publikována žádná
studie, nelze ji s nimi porovnat. Nabízí se ale otázka, zda byly provádeny studie na
jednotlivé krokomery a jejich vzájemné porovnání pri klasické chuzi v ruzných
terénech.

Záver: Shrnuje výsledky práce a nechybí ani doporucení pro praktické využití
testovaného krokomeru SILVA Pole Mate II.
Obsah práce je zajímavý a kvalitne zpracovaný, až na drobné estetické chyby
v úprave textu na nekterých stranách. Svými výsledky prináší praktický dopad na
možnost zpusobu využití krokomeru pri Nordic walking.
Práce splnuje požadavky diplomové práce a doporucuji ji k obhajobe.
Otázky:
Byly provádeny práce, které porovnávají jednotlivé dostupné krokomery mezi sebou
z hlediska presnosti merení pri klasické chuzi v ruzných terénech?
V Praze dne 13.5.2012
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