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Diplomová práce v rozsahu 56 stran vlastního textu rozdeleného do sedmi hlavních kapitol se
zabývá presností ruzných krokomeru pri jejich umístení na holích pro Nordic Walking (NW). Práce
obsahuje seznam zkratek, seznam citací s 48 položkami a má jednu prílohu.
Autorka provedla na souboru strední velikosti srovnání presnosti nevalidovaného krokomeru
primárne urceného pro NW hole (Silva Polemate II) a dvou krokomeru urcených pro nošení na
ruzných místech na tele (Omron HJ720, Yamax SW200). Všechny krokomery byly umísteny na
NW holích.
Název práce je vcelku adekvátní, teoretický úvod je srozumitelne strukturovaný a obsahuje
teoretická východiska práce. Chybí technický popis zpusobu zaznamenání kroku a filtrování
signálu u jednotlivých krokomeru, které ale vetšinou nejsou v literature k disposici. Práce
s literaturou je na dobré úrovni, grafická podoba práce je na dobré úrovni až na nekolik drobností
(napr. v seznamu zkratek) a preklepu (v abstraktu).
Rozsah experimentální skupiny je dostatecný, setting studie odpovídá cílum, shromáždená
experimentální data umožnují provedení vytycených analýz.
V diskusi autorka uvádí: "Dosud nebyla publikována žádná studie, která by predkládala prímý
negativní vliv Nordic walking na lidský organismus." Presvedcivé dukazy nebyly podány v žádné
studii, ale spekuluje se o zranení palce pri pádu s holí v ruce. Tuto práci autorka zminuje
v teoretické cásti, v diskusi ji už nezminuje. V diskusi autorka shrnuje a interpretuje výsledky, ale
jen omezene diskutuje možné duvody rozdílné presnosti jednotlivých krokomeru. To je cástecne
dané tím, že práce na toto téma je celosvetove prioritní. Autorka dále rozebírá stranové odlišnosti
(pravá vs. levá hul), což je vzhledem k asymetrii jednotlivých kroku chuzového cyklu
opodstatnené, ale vzhledem k omezené evidenci asymetrie NW chuze není tento rozdíl k cemu
vztáhnout.
záver: Práci vrele doporucuji k obhajobe.
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