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Posudek vedoucího práce:

Diplomová práce studentky Heleny Pálové s názvem „Nejčastější zranění ve volejbale“ 
obsahuje 86 stran psaného textu proloženého názornými obrázky, grafy, tabulkami a 
doplněná přílohami. Citováno je v ní 25 českých i zahraničních autorů. 
Teoretická část práce obsahuje rešerši odborné literatury zabývající se daným tématem. 
Cílem práce bylo porovnání četnosti vzniku jednotlivých úrazů při aktivním sportovním 
výkonu ve volejbale, a to jak během tréninku, tak mistrovských utkání. Následně pak 
porovnání získaných výsledků s poznatky z odborné literatury, zejména studií stejného 
typu.
Na základě studia odborné literatury a konzultací s odborníky byly vytvořeny hypotézy:
- předpokládáme, že nejčastěji zraňovanou částí těla budou dolní končetiny, zejména 
   hlezenní kloub
- předpokládáme, že všichni hráči prodělali minimálně jeden úraz během své kariéry
- předpokládáme, že všichni hráči provádí rozcvičení v rozsahu alespoň 5 minut
- předpokládáme, že aktivní úrazová prevence je prováděna u méně než 50% hráčů
K vytýčenému cíly vedly následující úkoly:
a) studium odborné domácí i zahraniční literatury
b) konzultace s odborníky
c) zvolení vhodné metodiky práce
d) sestavení dotazníků pro expertní zjištění
e) výběr vhodných respondentů pro expertní zjištění
f) zpracování a vyhodnocení dotazníků
g) porovnání výsledků se studií stejného typu
Do praktické části diplomové práce byl zařazen výzkum, jehož cílem bylo porovnání
poznatků získaných analýzou odborné literatury, uvedené v teoretické části diplomové 
práce a průzkumu na základě sestaveného dotazníku.
Pro výzkum bylo použito expertního zjištění prostřednictvím techniky 
nestandardizovaných dotazníků s uzavřenými a polozavřenými otázkami. Záměrem 
výzkumu bylo zjistit jaká zranění se nejčastěji vyskytují u hráčů volejbalu a jakou 
možnou prevenci tito hráči provádějí.
Celkově zjištěné výsledky ukázaly, na řadu shodných nebo velmi podobných výsledků, 
byly však zjištěny i výrazné odlišnosti v některých částech výzkumu mezi jednotlivými 
studiemi.
Pozitivně je třeba hodnotit doporučení diplomantky, (na základě zjištěných výsledků) 
pro tréninkovou praxi a to, že pravidelné posilování a rehabilitace nejvíce fyzicky 
zatěžovaných partií organismu volejbalisty – může výraznou měrou přispět ke snížení 
rizika vzniku úrazů. 

Hodnocení: Práci doporučuji k obhajobě.
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