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Cíl práce:

Cíl práce je specifikován v názvu. Jde o co nejpřesnější popis vybraných parametrů chůze a jejich porovnání v 
závislosti na třech typech obuvi – naboso, se sportovní obuví a obuví na podpatku 5 cm vysoký, plochou 2,25
cm2

1. Rozsah:

* stran textu 99

* literárních pramenů (cizojazyčných) celkem 83, z toho 2 se týkají přístroje Pedar-X, cizojazyčných 59

* tabulky, grafy, přílohy 17 tabulek, 17 grafů, 21 obrázků, 12 příloh

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti X

* vstupní údaje a jejich zpracování X

* použité metody X

stupeň hodnocení

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce X

hloubka provedené analýzy ve vztahu k 
tématu X

logická stavba práce X

práce s literaturou včetně citací X

adekvátnost použitých metod X

úprava práce (text, grafy, tabulky) X

stylistická úroveň X

4. Využitelnost výsledků práce v 
praxi: nadprůměrná průměrná



5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
Práce je nadstandardní jak stanovením cílů, tak i obsahem a rozsahem. Zejména oceňuji přehlednost, dobré 
zpracování, dobrou češtinu a především dobře postavený experiment se snahou o maximální standardizaci 
vstupních podmínek, např. při použití běžeckého trenažeru nebo testované obuvi. V metodice jsem nenašla 
žádnou chybu. Oceňuji i to, že diplomantka dokázala z přemíry článků o chůzi vybrat ty, které jsou pro její práci 
důležité. Drobné překlepy (str. 59, 61, 71, 86 a další) nejsou na úkor srozumitelnosti. Je však třeba opravit 
překlep u legendy tabulek 9, 11, 13 a 15, a to formou ERRATA. Předpokládám, že N - S je porovnání "naboso-
sport" a nikoliv "naboso-podpatek", jak je chybně uvedeno v legendě. Analogicky i pro zkratku N - P. Dále 
doporučuji používat výraz "tlouštka neoprénu" místo použitého "šířka neoprénu", viz. str. 46 a 83. 

Na diplomantku mám tento dotaz:  V diskusi se zmiňuje o tom, že pro vyhodnocení použila kvůli přehlednosti 
vždy jen levou dolní končetinu (str. 85) s odkazem na tvrzení, že "i jiné studie hodnotí většinou pouze jednu 
končetinu" a "nebyly shledány významné rozdíly mezi pravou a levou DK, pokud se jednalo pouze o zdravé 
jedince bez žádných patologií". Tomuto tvrzení však poněkud odporují obrázky 15, 16 a 18, kde je mírně odlišné 
rozložení sledovaných parametrů. Prosím tedy upřesnit.

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň výborně
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