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Odevzdávání práce ke kontrole vedoucím 1až 2 týdny před finálním odevzdáním práce nepovažují za 

kaptitoly 2.4.1 a 2.4.2.2.3 považuji za redundantní
kap. 4.2.1.  nepatří do oddílu metodiky.

nutno podotknout, že literatura, která nemá autora, nemůže být použita jako citační zdroj
Kapitola 2.4.5. postrádá zacílení k tématu práce.

V hypotézách uvádíte pojmy: nejvýznamější náklon pánve,největší zmenšení, méně plynulá chůze. 
Prosím ozřejmit tyto pojmy na pravou míru, co tím autor myslí. V hypotézách je nutné uvádět 

konkrétní pojmy.
V metodice postrádám specifikaci nejen použitého běhátka, ale také použité obuvi, minimálě co do 

výšky "podpatků"

Použité běhátko není nikde specifikováno.
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Vliv nošení vysokých podpatků na postavení pánve

zhodnocení změny postavení pávne při chůzi na vysokých podpatcích a při chůzi v obuvi bez podpatků 
(typ Heel less shoes)
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např. obr. 3 postrádá zdroj., formát citace obr. 4 je odlišný od ostatních
kap. 4.3. , 4.5., 4.6 , 4.9.3 a celá kap. 5 nejsou formátovány.

Vzhledem k fázi rozpracovanosti práce je prozatím výsledek práce pro praxi nulový.

Práce má zajímavé téma, v dnešní doě dosti aktuální. Avšak při čtení abstraktu i já jako vedoucí práce 
narážím na nepřehlednosti, typu použití zkratek v abstraktu, přičemž dané zkratky chybí v seznamu 
zkratek. Namísto toho se v seznamu zkratek objevují zkratky typu Ing. nebo FTVS UK, ale zkratky typu 
HH, HHL zde nenacházím. Tím se obsah napsaného abstraktu stává poněkud nečitelným. 
Kapitola úvodu postrádá stylisticou úroveň a v mnohých větách i gramatickou. 
Citace použitých obrázků je poněkud netradiční.
Na stránce 8 uvádíte  tvrzení Prof. Vojty: Zjistil, že požadované rozdílné svalové funkce pro tyto cílené 
pohyby byly vždy závislé na svalových činnostech, které poskytovaly pohybům bezpečnou oporu 
(postura)..... můžete tuto větu upřesnit? Co tím autor myslel?
Na str. 9 citujete Magnuse:„Každý pohyb začíná držením a končí držním. Držení následuje pohyb jako 
stín.“ (Magnus, 1924)... jste si jistá, že citace je doslovně převzatá? skutečně uvádí Magnus pojem 
držení? nehovoří o postuře??? Domnívám se, že v této publikaci není možné do citací vkládat volný 
překlad a slovo držení ne zcela odpovídá pojmu postura. 
Takovýchto slovních nepřesností lze nalézt v práci mnoho. Např. na stránce 10 uvádíte, že 4. trimenon 
jsou "čtvrté tři měsíce"... toto není nutné v diplomové práci uvádět neb jde o základní pojem, který 
každý graduovaný terapeut zná (by měl znát).
Str. 11 ,16, 18- v práci uvádíte citaci autora, rok. Na str. 11  a 16, 18 pak se objevuje název díla a 
rok..... neodpovídá to požadované normě. 
V kapitole 2.6 Chůze na high heel-less shoes píšete, že neexistuje studie, která by prováděla  
kinematickou analýzu a studovala pohyby  při chůzi na HHL..... v další kapitole se pak odkazujete, že 
"Rešeršně zpracované studie hodnotí vliv nošení této obuvi za významně ovlivňující stereotyp stoje, 
chůze a s tím související kloubní a svalové struktury." Můžete blíže uvést, které studie máte na myslí?
V kap. výsledků uvádíte grafy.... postrádám zde legendu ke každému z grafů. V textu se lze dočíst, že 
svislá osa značí stupně náklonu pánve. Čím a jak byl náklon pánve měřen?
Prosím o bližší vysvětlení grafu 5 a 6 a 10, název grafu R-A-N nepovažuji za ideální název.
V celé práci postrádám seznam matematických vzorců.
V práci postrádám vyjádření se k hypotézám v rámci výsledků. Je uvedeno vyjádření v rámci diskuse, 
ovšem v rámci výsledků chybí. 

nevyhověl

podpis

protiřečí a diplomantka neuvádí v práci jednoznačný postoj.Na str. 19 píšete "os sakrum" ? Je to 
stylisticky a gramaticky správně?




