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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Edita Cihlářová 
s názvem: Korekce nohy stélkou Formthotics a její vliv na posturu těla

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

26 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 15 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

7 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

35 

5. Celkový počet bodů 83 

Návrh otázek k obhajobě

1. V práci na straně 112 píšete: "Palec nefunguje jako rigidní páka, a tím může docházet k otoku
nohou a až ke křečovým žilám." Můžete prosím tento mechanismus vysvětlit, z textu nevyplývá, jak
může mít palec vliv na křečové žíly a otoky?

2. Na str.114 píšete: "Na základě osobních poznatků si dovoluji tvrdit, že vyšetření na podoskopu,
ideálně i s podocamem, by mělo být nedílnou součástí kineziologického rozboru." S čímž souhlasím,
nicméně podoskop a podocam v sobě nenesou informaci o velikosti napětí apod., přičemž právě tato
informace by objektivizovala vyšetření. Neexistují nějaké metody, které by toto umožňovali?

3. Na str 114 píšete: "V této práci bylo čerpáno ze tří různých školení. Každý ze školitelů měl více či
méně odlišný názor než ostatní, v něčem se shodli." Jaký si myslíte, že je důvod rozporu oněch tří
školitelů?

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Bakalářské práce studentky Edity Cihlářové na téma Korekce nohy stélkou Formthotics a její vliv na
posturu těla, je strukturována do jedenácti kapitol včetně seznamu použitých zkratek a seznamu obrázků.
Práce je napsána na 122 stránkách, z čehož prvních 11 stránek je formálního charakteru. Zde bych rád
vyzdvihl, že se studentka nezaměřila pouze na nohu jako takovou, ale diskutuje zde i její vliv na posturu
pacienta, což je dle mého názoru často zanedbávaná skutečnost. Stálo by ovšem za to diskutovat i opačný
(inverzní) problém, tedy vliv lokální patologie svalově kosterního systému (např. vyhřezlá ploténka apod.)
na tvar a patologie chodidla.
Předložená bakalářská práce je, co se týče rozsahu stran nadstandardní. V práci je 44 obrázků a dva grafy.
První část práce je zaměřena na teoretická východiska (Současný stav poznání), který je rozepsán na 25
stránkách, kde se autorka postupně věnuje anatomii, kineziologii, funkci, typologii a patologii nohy,
postuře, vyšetřovacím metodám a terapii. Tato část práce je psána s poměrně širokým záběrem, což má za
následek nevyvážené popsání problematiky. Tím je myšleno, že některé problémy jsou zde popisovány
zbytečně do detailů, a některé naopak by zasloužili více pozornosti. Celá tato část je dostatečně citována.
Pouze u obrázků je evidentní, že některé jsou převzaté a upravené autorkou, zde by bylo vhodné udat zdroj
původního obrázku, který byl upraven. Dále u obr. 1 a 2. je zdroj webová stránka, což není formálně špatně,
ale obrázky evidentně pochází z Grey‘s Anatomy, která je jako zdroj relevantnější. Dále u obrázků 9. a 10.
by bylo dobré, kdyby studentka využila jiný postup digitalizace, než pomocí fotoaparátu, na obrázcích je to
vidět, a snižuje to tak vzhlednost BP. Některé obrázky pak nejsou odkazovány v textu, čímž je snížena jejich
vypovídací hodnota.
V teoretické části se objevuje několik drobných chyb, které však pravděpodobně vznikli již u citovaného
autora. Například tvrzení o podoskopu: "Díky vysoké svítivosti je vidět otisk nohy a její zatížení." Zde není
vidět zatížení, ale rozložení tlaků, bez znalosti jejich velikosti. Či: "Sledujeme, kde jsou jak velké tlaky, …"
Nebo "Při této technice se tape lepí od začátku svalu k jeho úponu s napětím 15-35%." Zde je nevhodné
využití slova napětí, které má svou definici a jednotky, a není jasné, co znamenají ta %. U BP toto však
nepovažuji za významné pochybení a doporučil bych studentce, aby se v budoucích pracích zaměřila na
lepší formulace těchto tvrzení.
Nyní se dostáváme ke kapitole cíle. Zde, u definice prvního cíle, Cílem práce je pasivní a aktivní korekce
nohou pomocí stélek Formthotics, korekčních materiálů s využitím aktivní pohybové terapie v dlouhodobém
horizontu., pravděpodobně vypadlo jedno slovo, neboť takto napsaný cíl je jinými slovy říká, že naším cílem
je pracovat.
Na dalších 78 stránkách je popsána vlastní práce studentky. Nejprve dostatečně definuje metodiku, tedy
metody testování a terapie chodidel a postury těla. Zde je opět několik drobných pochybení v názvosloví či
formulaci, za všechny například využití slova hybnost na straně 43. Hybnost je fyzikální veličina, tudíž by
zde mělo být využito spíše pohyblivost, rozsah pohybů apod. Další nepřesností je, že studentka mluví o
vyšetřovaných subjektech, jako o klientech, zde by bylo vhodnější využít označení proband, vyšetřovaný
subjekt apod. Z textu dále nevyplývá, zda má studentka souhlas s využitím dat vyšetřovaných subjektů v BP,
opět to na této úrovni není významným pochybením, nicméně studentce doporučuji, aby se v budoucnu
těchto chyb vyvarovala.
Následuje kapitola kazuistika, kde studentka hodnotí vývoj deseti subjektů v průběhu terapie. Z výsledků
vyplývá, že terapie pomocí stélek má vliv také na posturu těla. Studentka srovnává změny u pacientů před
a po terapii, nicméně se neohlíží na délku terapie. Zde by bylo vhodnější srovnávat výsledky pro uniformní
časový úsek, například 1 rok. Zajímavé by pak mohlo být, jak je terapie účinná v jejím průběhu atd.
Poslední připomínkou pak je využívání slov subjektivní a objektivní. Např: "Každý potencionální uživatel
stélky do bot, si musí udělat objektivní názor o funkčnosti výrobku, nejlépe tak, že ho sám vyzkouší." (str.
115) Zde se nejedná o objektivní názor ale o názor subjektivní. (Objektivní názor je založen na faktech, a to
nejlépe tak, že posuzovatel potlačí vlastní zkušenost, ale jen fakta a důkazy – objektivní je tedy například
měření nějaké veličiny. Subjektivní je pak pocit, pozorování apod.)
Studentka v práci splnila zadání v plném rozsahu. Do budoucna bych studentce doporučil, aby hledala
inspiraci více v zahraniční literatuře, a aby se více řídila heslem „méně je někdy více“.
I přes výše popsané výtky hodnotím předkládanou BP jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.   
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