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Diplomová práce obsahuje 87 stran + 31 stran příloh a je rozdělena do sedmi kapitol. 
Teoretická část je zpracována na velmi dobré úrovni a přináší zajímavé literární poznatky. 
Diplomantka se nejprve zaměřila stručně na charakteristiku volejbalu a potom na 
charakteristiku, vznik a příčiny úrazů z obecného hlediska. Na to navázala problematikou 
úrazů ve volejbalu a úrazové prevence. Tato část je velmi vhodně ilustrována obrázky svalů a 
kostí o jejichž úrazech pojednává. 

Cíl a úkoly práce jsou vhodně zvolena a vyjádřeny. Pouze u cíle práce mám výhrady 
ke stavbě druhé věty. Věta by neměla začínat spojkou a. Vhodnější by bylo použít jiné stavby 
věty – např. Dále….atd. 

K formulaci hypotéz neslouží charakter hry. Ty jsou formulovány na základě studia 
literatury, vlastních poznatků a zkušeností. Z tohoto hlediska nejsou dobře formulovány
hypotézy 2,3,4. Proč lze předpokládat, že hráči prodělali za svou kariéru minimálně jeden 
úraz ? Proč to nemohly být např. úrazy 2,3 i více ? Z čeho byl vytvořen limit rozcvičení 5 
minut ? O jaký druh rozcvičení se jednalo ? Co vedlo diplomantku k tomu, že úrazová 
prevence je prováděna u méně než 50% hráčů ? Má nějaké konkrétní výsledky výzkumu, 
který by zdůvodnil toto procento ? Formulaci první hypotézy možné uznat vzhledem k velké 
zátěži dolních končetin při volejbalu jak při výskocích a doskocích, tak při lokomoci a 
pádech. Někdy je lepší nevytvářet uměle v diplomové práci hypotézy a raději je vynechat.

V metodice výzkumu je uvedeno, že byl dotazník rozdán 207 hráčům Kolik z nich jej 
vrátilo a odpovědělo na otázky ? Není též jasné, zda byla při vyplňování přítomna 
diplomantka, či byl dotazníky zaslány jakýmkoliv druhem  pošty. Rozdělení sledovaných 
hráčů na pět výkonnostních kategorií mělo být uvedeno již v metodice, nikoliv až ve 
výsledcích.

Výsledky získané informacemi z dotazníků jsou výborně zpracovány tabulkově a 
barevnými sloupcovými i koláčovými grafy, což zvyšuje jejich názornost a přehlednost. 
Vhodné je také vyjádření  dílčího závěru u každého ze sledovaných znaků. Správné je také 
vyjádření k hypotézám, které však většinou bývá zařazováno do závěrů a a ne do diskuse. 
Srovnání s výsledky zahraničních studií se mi nezdá příliš podnětné proto, že se srovnával 
celý náš soubor ( byly značné rozdíly u jednotlivých výkonnostních skupin) se zahraničním, 
který byl pouze na úrovni výkonnostního volejbalu. Porovnání obou souborů tak nemusí 
přinést výsledky skutečné výpovědní hodnoty. Co zásadního v oblasti úrazů přineslo tedy 
porovnání obou skupin ? 

V závěrech práce je stručné vyjádření ke splnění cíle a rozdílů, které byly zjištěny. 
Kladem jsou konkrétní doporučení a cvičení uvedená v přílohách pro možnou prevenci úrazů. 

Celkově lze říci, že předložená práce má velmi dobrou úroveň a odpovídá 
požadavkům kladeným na diplomové práce. Proto ji doporučuji k obhajobě.
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