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Vzhledem k enormnímu nárůstu obliby výrvalostního běhríní v posledních letech si
autorka vybrala více než aktuální téma. Ve spojitosti se značným komerčním tlakem
obuvnických firem, který se rozšířil užimeziběžce rekreační úrovně, vidím přínos vybraného
tématu nejen v oblasti prevence zrartění, ale i v náhledu na všemožné reklamní tlaky
sportovníchfirem. Práci autorkazpracovávána59 stranáchtextua5 stranáchpříloh, cituje47
literárních zdrojů, ztoho 3I zahraničnich.

Stavba práce
Práce je členěna do sedmi oddílů. První gi se zabývají souvisejícími teoretickými

poznatky ohledně běžeckých zranění, dělení a definice běŽecké obuvi, funkce nohy, stability a
jeji známé ovlivnění obuví a známými vlivy obuvi a nohy na moŽnost vzniku zranění u běŽců.

Zbylé kapitoly se jižvztahují k praktické části práce, ve které autorka porovnává
skupinu běžců v7užívající klasickou obuv a obuv minimalistickou, se snahou zjistit dopad
typu obutí na predispozicik vzniku chronického přetižení a na kvalitu stability.

Ptáctuzavírá diskuze' ve které autorka na čtyřech stranách postupně vyjadřuje
k hlavním tématům experimentu a to k zjištěné diskrepanci ve výskytu poranění v jí
vybraném souboru oproti literatuře, rizikovým faktorum a prevenci vzniku poranění a vlivu
typu obuvi na stabilitu běžců.

Práce je dělena přehledně, logicky' bez disproporce mezi jednotlivými oddíly. Text je
podán velmi čtivou formou, doplněn o přehledně zanesené graý a tabulky. Celkově oceňuji
stručnost pŤi zachov(ní nosné informace' dobrý výběr nutné teoretické záklaďy experimentu.
Autorka dokáže velmi dobře zacházet s textem, je patmápředchozí zkušenost s publikováním.

Experimentální část
V praktické části práce autorka popisuje realizovaný experiment, ve kterém si kladla

za cíl objektivizovat vliv obutí na funkci běŽecké nohy a to pomocí dotazníkového šetření a
posturografického vyšetření. K tomuto zptacovává metodiku v souladu s nároky, které jsou
kladeny na diplomové práce. Adekvátně stanoluje hypotézy, výsledky jednotlivých okruhů
experimentu přináší přehledně a srozumitelně, vhodně statisticky zpracované a následně i
okomentované v závětu' resp. diskuzi. Autorka je schopna komparace teoretických podkladů
s výsledky vlastního šetření a následného vyslovení vlastních závěrŮ, kdy volí dobrou
argumentaci.

Formální náležitosti
Formální stránka práce splňuje všechna kritéria pro psaní diplomových prací. Autorka

řádně vyznačuje citace, text je vyjma ojedinělých překlepů zpracovánpečlivě, bez chyb.
Referenění seznam odpovídá citacím v textu. Jedinou výku bych měla k opakované citaci
autoru (např. Brody str.18, Robinson str. 28 i29)'kdy na konci odstavce je jako citované



uvedeno dřívější dílo autorky. Ve vědecké práci je až na výjimky preferována primocitace,
prosím toto osvětlit u obhajoby.

Nedostatky
Na práci neshledávám výraznější nedostatky jak ve formální, tak v obsahové části.

V experimentu postrádám ozřejmení, jak byla ve studii diagnostikována a hlavně
objektivizovrína plochá noha. Dále není vysvětleno proč byl využivin Véleho test. Přivítala
bych uvedení limitů studie.

Závér
Diplomovou práci Bc. Zuzany Krchové považuj i za velmi zdařilou, je patmá

předchozí zkušenost jak s tématem, tak s psaním odborného textu. Autorka zvolila aktuální
ié'nu . jasným praktickým dopadem, kvalitně zpracovalaa v cliskusi výborně porovnala
teoretické poznatky s výsledky experimentu. Jedná se o kvalitní diplomovou práci a proto ji
DOPORUCUJI k obhajobě.

otázky k obhajobě:
1. Jak jste hodnotila přítomnost či nepřítomnost plochonoží?
2. Pokud byste mohla designovat výzkum se současnými poznatky' změnila byste

některou část a proč?
3. Jakou výpovědní hodnotu jste očekávala od Véleho testu? Splnila Vaše očekávání?
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