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Obsah práce:
Autor diplomové práce v teoretické části zpracovává dva základní tematické okruhy: 
oblast nohy (anatomické a fyziologické aspekty, diagnostika a úvod do patologie) a 
aspekty práce profesionálního vojáka, příslušníka Čestné stráže Armády České 
republiky (ČS AČR) ve vztahu k tomuto tématu. 
V rámci výzkumné části bylo v biomedicíncké laboratoři CASRI provedeno měření 
zatížení nohy u deseti příslušníků ČS. Na běžeckém pásu byly sledovány chůze a 
pochod ve dvou různých typech obuvi z výstroje vojáka ČS: ve sportovní a 
v reprezentační obuvi. Výsledky prokázaly výrazně vyšší zatížení nohy 
v reprezentační obuvi (polobotkách), které se projevilo zvýšením silového a tlakového 
působení na nohu a souvisejícím zmenšením plochy kontaktu chodidla s podložkou.
Toto zatížení může být příčinou vysokého procenta funkčních poruch v oblasti nohy u 
sledovaného vzorku vojáků.

Dotazy k obhajobě:
1) Závěry Vaší práce poukazují na výrazné zatížení nohy příslušníků ČS 

v předepsané reprezentační obuvi, oproti obuvi sportovní. K dlouhodobému 
přetěžování dolních končetin vojáků v důsledku charakteru profesní zátěže 
(statické zatížení ve stoji a při slavnostních pochodech) se přidává ještě 
negativní vliv obuvi. Domníváte se, že je možné v této oblasti v budoucnu
dosáhnout změny? Může mít obuv příslušníka ČS lepší biomechanické 
vlastnosti nebo je její tvrdost nezbytným předpokladem slavnostního 
charakteru pochodu. 

2) V rámci šetření byl u sledovaného vzorku vojáků fyzioterapeutkou zachycen 
velmi vysoký výskyt funkčních poruch nohy (plochá noha, svalové dysbalance, 
subjektivně vnímaná bolest u 60 – 100 % probandů). Bylo již nad rámec práce 
se zabývat dalšími konsekvencemi tohoto stavu, nicméně zajímalo by mě, do 
jaké míry jste pozoroval ochotu probandů aktivně se zabývat řešením jejich 
obtíží. Jaké praktické postupy zlepšení funkčních obtíží v oblasti nohy byste 
jim případně doporučoval.

Hodnocení:
Téma zvolené autorem diplomové práce – funkční zatížení nohy u příslušníků ČS a 
vliv výstrojové obuvi - je zajímavé a originální. Vzhledem k tomu, že zdravotní stav 
příslušníků ozbrojených složek má pro funkci každé armády zásadní význam a že jsou 
tímto směrem jistě vynakládány i nemalé prostředky, bylo překvapující, jak málo 
prací z odborné literatury bylo možné k tomuto tématu dohledat. Výzkum přinesl 
zajímavé výsledky, které si bezesporu zaslouží publikaci a v budoucnu další 
zkoumání a implementaci závěrů do praxe.



Bc. Milan Magerčiak si téma vybral samostatně. V teoretické části práce diplomant
vycházel z tuzemských i zahraničních zdrojů, které bohužel ne vždy byly správně 
citovány. Počet použitých zdrojů by v diplomové práci měl být vyšší, nicméně počet 
využitých zahraničních článků odpovídá požadavkům. V seznamu literatury je 
několik drobných chyb v citacích zdrojů. Odborná problematika je zpracována 
v odpovídajícím rozsahu.
Ve výzkumné části je popis šetření na deseti probandech, příslušnících ČS AČR. 
Diplomant si  zajistil a realizoval výzkumné šetření v laboratoři CASRI. Kromě 
přístrojového šetření tenzometrickým zařízením Pedar-X, bylo provedeno i vyšetření 
fyzioterapeutem.
Metodika výzkumu i výsledky jsou přehledně strukturovány. Stanovené hypotézy 
v rámci diskuze zodpovězeny. Vzhledem k malé velikosti souboru mají získaná data 
jen omezenou platnost, nicméně podařilo se poukázat na zajímavé souvislosti a 
celkově je diplomová práce zajímavým příspěvkem ke zkoumání této problematiky.

Souhrn:
Autor diplomové práce Bc. Milan Magerčiak svoji práci zpracoval samostatně, téma
průběžně konzultoval a připomínky se snažil zapracovat. Přes výše uvedené 
nedostatky úroveň práce považuji za dobrou a práci doporučuji k obhajobě.
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