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Predložená diplomová práce má za cíl shrnutí poznatku týkajících se problematiky

etiopatogeneze zranení u vytrvalostních bežcu. Praktická cást práce je pojata jako dotazníkové

šetrení. Cílem dotazníku bylo studium souvislostí mezi výskytem zranení u bežcu,

používanou obuví a technikou behu.

Práce je clenena do šesti hlavních kapitol, obsahuje 79 stran vlastního textu a 9 príloh.

Autorka cituje 55 ceských a zahranicních prací. Praktická cást obsahuje vlastní dotazníkové

šetrení u 383 vytrvalostních bežcu.

V teoretické cásti autorka shrnuje poznatky o kineziologii behu, typech zranení u

vytrvalostních bežcu. Venuje se také biomechanickým a kineziologickým úcinkum ruzných

typu bežecké obuvi. Praktická cást práce obsahuje metodiku, hypotézy a statisticky

zpracované výsledky dotazníku doplnené o grafickou dokumentaci využívající kolácových

grafu, které jsou vhodne zvoleny s ohledem na charakter práce.

Probandi vyplnili dotazník obsahující 21 jednoduchých otázek. Autorka se zamerila

predevším na souvislosti mezi používanou obuví, technikou behu a vznikem zranení.

Výsledky jsou prezentovány pomocí grafu a tabulek. Práce je doplnena vlastní kasuistikou.

Diskuseje obsáhlá na šesti stranách.

Hodnocení:

Jedná se o velmi dobre napsanou bakalárskou práci, která je svým tématem aktuální

a zajímavá nejen pro odbornou verejnost. Daná problematika predstavuje atraktivní

téma, kterému je v praxi venováno pomerne málo pozornosti.

Autorce se podarilo podat prehledný a aktuální pohled na vybranou problematiku.

Celá práce má logickou výstavbu, text je ctivý a jednotlivé kapitoly v textu na sebe

navazují. Grafická úprava textu je na velmi dobré úrovni. Rozsah práce je dostatecný,

autorce se napríc celým textem podarilo sestavit kvalitní syntézu odborných poznatku.
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Drobné výhrady mám k uvedené kasuistice a diskusi. V kasuistice je nekolikrát

použita neodborná formulace pro napr. popis nynejšího onemocnení, v diskusi bych více

uvítal konfrontaci vlastního názoru s poznatky získanými rešerší a dotazníkovým

šetrením. V dotazníku bych doplnil otázky týkající se kompenzacního cvicení

(protahování, posilování). Pres výše uvedené drobné nedostatky hodnotím predloženou

práci jako velmi kvalitní, vysoce presahující požadavky na bakalárskou práci.

K práci mám jeden dotaz:

11Myslíte si, že na frekvenci výskytu zranení bude mít vliv také zastoupení povrchu, na

kterém bežci trénují (lesní cesty, asfalt, tartan)?

V Praze dne 16.5.2012 Mgr. Ondrej Cakrt
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