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Vlastní práce obsahuje celkem 37 stran textu a 7 stran příloh. V seznamu zdrojů uvádí autor
celkem 39, z toho 27 cizojazyčných. V uvedených zdrojích pÍevažují články z odborných
časopisů a několika učebních textů' menšina je původem z tematicky zaměřených webových
serverů.
Autor ve své práci srovnává tlakové poměry na plosce nohy a svalovou aktivitu dolních
končetin při běhu ''přes špičku'' a běhu ''přes patu''. Téma je vzhledem k rapidně rostoucí
popularitě běhu jako rekreační i závodtí pohybové aktivitě velmi aktuální. Ačkoliv to autor v
nézvu své práce neuvádí, ze struktury práce je zŤejmé, že se dotýkámožného vztahu techniky
běhu na některá typická poranění aurazy hybného apatátu.
Přes výhrady k obsahu zejména teoretické části neobsahuje práce zjevné formální chyby či
překlepy' je velmi čtivá a přehledná (úprava arozsalt tabulek a graft, citace).

Teoretická část
Na I7 stranách se autor věnuje rozboru techniky běhu, jednotlivým ťormám běhu a
nejčastějším běžeckým zraněním. Zejména první dvě zminěné části, ač jako úvod postačující
působí velmi mělkým dojmem a kostru tvoří (dle citací) pravděpodobně jediný zdroj
(Tvrzník, Gerych, 2014). TŤetí zmíněnou část - nejčastější běŽecká ztanění považuji za
vhodně zaŤazenou, přehledně členěnou a s adekvátním mnoŽstvím citovaných prací. BohuŽel
u mnoha údajů (zejm. týkqící se incidence jednotlivých typů poranění) chybí uvedený zdroj
neboje uvedený údaj špatně pochopitelný (nejasná charakteristika testovaného souboru, chybí
údaje o čase). Vhodně je zde zminěna asociace jednotlivých poranění s odlišnými technikami
či intenzitami běhu (coŽ mělo pravděpodobně vliv na formulaci autorových hypotéz).
Jako úvod do problematiky běŽeckého kroku je kapitola dobře zpracována. Postrádám však
alespoň kÍátký odstavec věnovaný sportovní obuvi, jejiž vliv na techniku běhu je v práci
opakovaně zmíněn.

Praktická část
20 stran je věnováno popisu praktické části, ve které autor podrobil 8 osob testu na běŽeckém
trenažéru. Během zátěže bylo pomocí vloŽek do bot s tlakovým čidlem a povrchovým EMG
monitorováno zatíženi plosek nohou a svalová aktivita svalů dolních končetin testovaných
(rekreačních) běžců při odlišných technikách běhu (přes špičku a přes patu).

Velký prostor je věnován pečlivému a detailnímu popisu jak zkoumaného souboru, tak
přesnému průběhu zátěžového protokolu a přístrojovému vybavení. Výsledky jsou
prezentovány formou přehledných tabulek a grafu - oceňuji umístění části grafických
výsledků do textu azby|ýchméně podstatných údajů ů jako formou příloh.



Výhradu mám k formulovaným hypotézarn - zqména hypotéze č.2. (''při běhu přes špičku,
bude r,yšší tlak v přední části chodidlanež při běhu přes patu'').Hypotézy 3 a 4 jsou prakticky
shodné, jejich rozdělení ospravedlňuje pouze větší přehlednost.

Diskuze
Autorovi se podařilo objektivizovat mechanické poměry dolní končetiny ve dvou základnich
technikách běŽeckého kroku. Jak sám v závěru své práce uvádí, vzhledem k charakteru práce
a nízkému počtu testovaných nelze práci chápatjako odpověď na otázku, ktetý z běžeckých
stylů je z hlediska tnazů více rizikový. DáIe s autorem souhlasím, že potencíál event' rozšíření
této práce spatřuji zejm. v navýšení počtu testovaných osob' moŽnosti jejich longitudinálního
sledování a event. provedení testu v terénních podmínkách.

Závěr
Přes zmíněné výhrady k obsahu zejména teoretické části
organizace a vedení experimentu.
Bakalařskou práci doporučuji k obhajobě.

pochyb o autorově schopnosti

otázky
o V průběhu laboratorního testu (běh probandana pásu) jste určil tzv. spontánní rychlost

běhu - šlo o rychlost, kteý probandovi vyhovovala nejvíce? Dosáhl této rychlosti
během přes patu nebo přes špičku (v práci není uvedeno)? Proč jste při vyhodnocení
wýsledků upřednostnil právě tuto rychlost?

o V závěru Vaší práce připouštíte nutnost rozsélhlé dlouhodobé studie (k posouzení vlivu
faktoru majících vliv na vznik běŽeckých zraněti) - uvažujete o rozšíření Vaší práce?
Které event. nové hypotézybyste stanovilajakým způsobem je ověřil?
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