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Studentka Zuzana Krchová si pro svou diplomovou práci zvolila zajímavé téma týkající se
pohledu na ,,správné obouvání" běžců vytrvalců. Základní otázkou autorky bylo posouzení
vhodnosti užívání tzv. minimalistické obuvi a jejího vlivu na kontrolu posturální stability,
popřípadě souvislosti s výskytem běžeckých zranění. Autorka si jako hlavní hypotézu
stanovila, že standardní běžecká obuv bude mít negativní vliv na stabilitu stoje v důsledku
redukce sematosenzorické aferentace z nohy.

Práce je sepsána na 65 stranách a obsahuje 6 příloh. Referenční seznam obsahuje 48
recentních citací. V rámci experimentu studentka samostatně vyšetřila skupinu 30
vytrvalostních běžců rozdělenou do dvou skupin na základě používání různé tréninkové
obuvi.

Práce je členěna do osmi kapitol řazených obvyklým způsobem. V teoretické části se
autorka věnuje aspektům běhání v různých typech běžecké obuvi s ohledem na výskyt
běžeckých zranění. Jsou detailně uvedeny rozdíly mezi standardní a minimalistickou obuví. V
následujícím oddíle autorka podává ucelený přehled kineziologie nohy - tato kapitola je

z mého pohledu nelogicky začleněná až po kapitole věnujícíse obuvi.

V metodice jsou detailní informace o vyšetřených probandech a stabilometrickém
vyšetření, které bylo užito ke kvantifikaci posturálních výchylek. Dále je uveden text
seznamující autora s dotazníkovým šetřením.

Výsledky jsou rozvedeny na téměř 15 stranách diplomové práce. Autorka použila
sloupcové a spojnicové grafy doplněné o popisný text'

Diskuse je sepsána na 6 stranách a je dokladem dobré orientace autorky v zvoleném
tématu. Výsledky práce autorka porovnává s výsledky jiných autorů a doplňuje je o vlastní
komentář.

Závéry práce jsou srozumitelné a odpovídajístanoveným cílům diplomové práce.

Celkově práce působí vyváženým dojmem. V textu se vyskytuje pouze malé množství
formálních nedostatků. Autorce bych doporučil mírnou redukci výsledkové části. Kladně
hodnotím fakt, že autorka pracovala naprosto samostatně včetně zajištění vyšetřovaných
osob. Práci pečlivě konzultovala a vždy reagovala na připomínky vznesené při konzultacích.



Výsledky práce jsou zajímavé a přesahují nad rámec oboru rehabilitace. Práce splňuje
požadavky na diplomovou práci a doporučujiji k obhajobě.
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