
Jméno oponenta práce:

Jméno diplomanta:

Název diplomové práce:

Cíl práce:

1. Rozsah:

* stran textu

* literárních pramenů (cizojazyčných)

* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x x

* použité metody x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu x x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x x

stylistická úroveň x

rozdílný styl tabulek v práci; tabulky navíc nejsou správně popsány; rozdílná kvalita grafů; popis obrázků je 

rozdílný, navíc ani jeden z nich není popsán a citován dle platné citační normy; písmo u popisů není sourodé, 

různé fonty i typ písma; navíc v práci zcela chybí seznam obrázků, tabulek a grafů; závěr práce není zarovnán do 

bloku

vhodně zvolené metody pro daný typ výzkumu, nicméně dle metodiky práce nelze považovat měření 2 krokových 

cyklů za dostatečné, stejně tak soubor 7 probandů a pouze jeden pokus není dostačující; diplomantka toto 

omlouvá pouze 4 hodinami jednoho dne, kdy měla k dispozici běhátko pro měření diplomové práce  

10 tabulek, 7 obrázků , 13 grafů a 2 přílohy

diplomantka při zpracování teoretické části práce využila relativně vysokého počtu literárních zdrojů, některé zdoje 

však nepovažuji za relevantní (citace webových stránek) a stěžejní výzkumy, o které se diplomantka opírá jsou 

neaktuální např. Gajdosik, 1985; Alviso, 1988; Armstrong, 1993; Opila, 1988; Franklin, 1995; 

Dofferhof, 1985 a další; v kapitole 2.3.5 teoretické podklady nekorespondují s obsahem tabulky a nejsou logicky 

postaveny do kontextu

odpovídá požadavkům kladeným na DP; některé kapitoly by měly být více rozpacovány vzhledem k charakteru práce

špatná a navíc různorodá citační norma v seznamu literatury; některé citace nejsou řazeny abecedně (např. 

začátek seznamu použité literatury 1) Biomechanika chůze…, 2) 3D kinematická analýza…, 3) Alviso D.L. et al. 

…nebo zdroj Mechanika…řazený mezi autory od písmene P; chybně používané citace v textu např. str. 35 Porada a 

Šimšík 2010 podle Winter 1984 podle Málková 2013 ; v seznamu literatury chybí v textu citované zdroje str. 25 

Opila, 1988, str. 21 Cingulum membri inferioris, 2013 a str. 67 iDnes, 2014 ; chyby v citování v textu  - autorka 

někde cituje jako Janura, Zahálka, 2004 a někde Janura a Zahálka 2004; chyba ve jméně doc. Véleho v seznamu 

literatury    

závěry jsou velmi obecné, mnoho z nich vychází pouze z předpokladu, který nebyl dále ověřen

stupeň hodnocení

Hlavním cílem této práce je ozřejmění vlivu nošení vysokých podpatků na pohyb pánve v sagitální rovině, a to při 

chůzi na jehlových podpatcích a při chůzi na dosud neměřených heel less shoes. Poté pak sledování vlivu chůze v

této obuvi na trajektorii pohybu pánve. 
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Vliv nošení vysokých podpatků na postavení pánve



4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná průměrná podprůměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

21.9.2014

1) Na str. 37 uvádíte, že u všech probandů bylo postavení předních i zadních spin pánevních (SIPS a SIAS) v 

rovině. Vzhledem k fyziologické anteverzi pánve toto není úplně pravděpodobné a mělo by to být proti zařazení 

probandů do výzkumu. V diskusi práce (kapitola 6.1.2) navíc hovoříte o základní anteverzi pánve, která byla pro 

Váš výzkum stěžejní. Můžete tyto rozdíly objasnit?

2) V diskusi práce zmiňujete Svalovou aktivitu v oblasti pánve a blízkých segmentů, dále pak Těžiště při chůzi na 

podpatku a Energetickou náročnost chůze na podpatcích. Všechny tyto kapitoly však vycházení pouze 

z domněnek a výzkumů, které již byly provedeny, ale nemůžeme je srovnávat s charakterem a výsledky Vašeho 

výzkumu. 

3) V práci uvádíte, že probandi pro výzkum byli vybíráni dle určitých kritérií. Byl použit nějaký konkrétní dotazník?

4) Mají výsledky Vaší diplomové práce nějaký praktický výstup či doporučení v rámci fyzioterapie?

nevyhovující

Mgr. Lenka Satrapová

gramatické chyby např. str. 6 jezdci využívaly; str. 9 m. obliqus internus a m. obliqus externus; str. 21 os sakrum; 

str. m. gastrocnemius medius, str. 36 processus xyfoideus a další; u popisů obrázků je za číslem vždy malé 

písmeno; gramatické chyby v čárkách některých vět; některé věty nedávají smysl  např. str. 5 Něktěří z nich mají v 

povědomí... ; při uvádění odborných termínu jsou někdy popisovány česky, někdy latinsky   




