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Jméno a příjmení :   Mgr. Kristýna Kůtová 

Téma práce:  Kvalita života hráčů volejbalu sedících 
Cíl práce:  Hlavním cílem bylo ucelení problematiky o volejbalu sedících a dále analýza kvality života 

hráčů volejbalu sedících. 

Hypotézy :  1. Kvalita života hráčů volejbalu sedících se bude významně lišit od kvality života 
běžné populace ve všech zkoumaných oblastech. 

 2. Předpokládám, že hráči volejbalu sedících budou mít horší průměrný skór 
v oblasti prožívání oproti běžnému populačnímu průměru. 

 3. Sociální vztahy hráčů volejbalu sedících budou ve většině případů kvalitnější než 
běžný populační průměr. 

• Kritéria hodnocení práce 

                                 stupeň hodnocení   

 výborně velmi dobře vyhovující   nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce  x     

teoretické znalosti  x      

vstupní údaje a jejich 
zpracování 

 x       

adekvátnost použitých metod   x     

logická stavba práce  x      

práce s literaturou včetně 
citací 

 x      

využitelnost výsledků práce 
v praxi popř. teorie 

  x     

hloubka provedené analýzy 
ve vztahu k tématu 

 x      

úprava práce 
 (text, grafy, tabulky) 

 x      

stylistická úroveň  x      

 

Formální hledisko: 

Struktura diplomové práce (DP) obsahuje všechny náležité kapitoly (abstrakt, obsah, úvod, 
teoretickou část, cíle, úkoly, hypotézy, charakteristiku výzkumu, výsledky, diskusi a závěr. Je napsána 
na 86 stranách textu a obsahuje 5 příloh. Studentka čerpala z 56 literárních a internetových zdrojů 
/vč. sborníků /, z toho 17 jsou cizojazyčná. Formální zpracování, přesnost formulací a práce s 
odborným jazykem hodnotím velice kladně. Souhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práce. Oceňuji 
velice aktuálnost problematiky, rozvoj tohoto sportu v rukách autorky v ČR a vysokou společenskou 

potřebu její práce v APA. 
 

Obsahové hledisko: 

Název práce: Název práce odpovídá zpracovanému tématu. 



 

Abstrakt: Abstrakt je strukturovaný, konkrétně postavený a čtenář se z něho dozví vše k DP. 

V anglickém abstraktu jsou věty správně přeložené. 

Úvod: Úvod je obsahově správný, zdůvodňuje potřebu zpracování tématu, vtahuje do problematiky. 

Teoretická část práce: Tato část práce uceleně zpracovává problematiku změn hybnosti osob 
s poraněním míchy, přidružené komplikace a emoční poruchy. Charakteristika volejbalu sedících 
zahrnuje výstižně historii volejbalu sedících v ČR, pravidla, organizovanost a klasifikaci. 

 

Praktická část práce: 

Cíle a úkoly práce, hypotézy 

Hlavním cílem práce bylo zpracovat ucelenou problematiku o volejbale sedících a dále analyzovat 
kvalitu života hráčů volejbalu sedících, což se pomocí standardizovaného dotazníku Světové 
zdravotnické organizace v krátké verzi WHOQOL-BREF podařilo. Ocenila jsem vhodně zvolené 
hypotézy. Práce je zajímavá a naplňuje v převážné míře cíl stanovené zadáním. Autorka předložila 
řádně všem probandům informovaný souhlas účastníka výzkumu a prohlášení a souhlas účastníků 
s jejich zapojením do výzkumu. 

Charakteristika výzkumu: Soubor jedinců je poměrně malý, ale vzhledem k možnostem výzkumu 
nelze považovat za chybu. Úroveň použitých metod velice kvalitní ve vztahu ke zvolenému tématu. 

Výsledky: Výsledky i jejich interpretace jsou zpracovány přehledně.    

Diskuze: Autorka vhodně diskutuje výsledky. Nechybí srovnání s odbornou literaturou. Vážím si jejích 
sportovních APA předsevzetí v oblasti Paravolley v ČR nastíněných v závěru DP. 

 

Hodnocení: 

Předložená diplomová práce splňuje obsahové i formální nároky na DP kladené a jako oponent 
práce ji neshledávám plagiátem, ani mi není známo, že by se autor plagiátorství dopustil. Práci 
doporučuji k obhajobě. Autorka aktivně pracuje jako trenérka volejbalu sedících a svým osobním 
přínosem je reprezentativní osobnosti v APA. Navrhuji hodnocení „ výborně“. Finální ohodnocení 
komise je závislé samozřejmě i na kvalitě obhajoby DP samé ze strany autorky.   

 

Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

1. Co je vede osobně sportovce k volbě tohoto teamového sportu? 

2. V jakých zařízeních realizujete pro nábor nových zájemců o tento sport ? 
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