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Předložená  diplomová práce  na téma „Zhodnoceni nejčastějších úrazů a 

zdravotních obtíží u závodních hráčů stolního tenisu“ je zpracována na 116 

stranách textu, za použití 73 literárních zdrojů a je doplněna čtyřmi přílohami. 

 

Cílem předložené diplomové práce bylo vyhodnotit úrazy a zdravotní obtíže u 

závodních hráčů stolního tenisu v České republice, k čemuž studentka využila 

nestandardizovaný dotazník, který sama vytvořila a sama celé šetření 

zoprganizovala. 

 

Tématika, která je v práci řešená je velmi aktuální a předložená práce navazuje 

na studie, které se úrazovostí zabývaly i v jiných sportovních odvětvích. 

 

Členění diplomové práce je standardní a je plně v souladu s požadavky, které 

jsou kladeny na diplomovou práci.  

 

Teoretická východiska jsou velmi dobře zpracovanou rešerší k tématice v práci 

řešené, především práce se zahraniční literaturou, která byla obtížně 

k dohledání, ukazuje na velmi dobrou schopnost autorky pracovat s literárními 

zdroji, tyto třídit a následně kvalitně uspořádat. 

 

Cíle, úkoly jakož i metodické postupy práce jsou popsány jasně a lze všechny 

uvedené pasáže plně akceptovat 

 

Výsledky, ke kterým autorka zpracováním velkého množství dat dospěla jsou 

pečlivě prezentovány a názorné grafy jenom zvyšují kvalitu práce. 

 

Za velmi kvalitní považuji i kapitolu diskuse, která je předložena na více jak 

deseti stranách a kde studentka diskutuje nejzávažnější výsledky, ke kterým 

dospěla. Řada výsledků má dopad do praxe a lze jenom doufat, že studentka, 

která se sama aktivně věnuje stolnímu tenisu, uplatní výsledky svého šetření 

v praxi. 

Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni. 

 



Ke zpracování  celé práce a ke konzultacím v průběhu její realizace studentka 

přistupovala velmi svědomitě. 

 

 

Závěr:  
Předložená diplomová práce je na velmi dobré úrovni, plně vyhovuje všem 

požadavkům, které jsou na diplomové práce kladeny a doporučuji proto komisi 

pro SZZK přijmout diplomovou práci Bc. Venduly Tenglové k obhajobě a 

navrhuji hodnocení stupněm výborně.  

 

Dotaz pro obhajobu: Uveďte nejdůležitější - konkrétní doporučení pro praxi 

z pohledu Vaší profese tj. fyzioterapeuta, která vyplývají z výsledků vaší práce. 
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Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc.       

katedra fyzioterapie UK FTVS  

  

 


