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Cílem bakalářské práce je sledování četnosti úrazu hlezenního 
kloubu a jejich příčin u hráčů volejbalu a srovnání četnosti s 
dalšími volejbalovými úrazy.  
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Rozsah práce   
stran textu 65 
literárních pramenů (cizojazyčných) 33 včetně cizojazyčných 
tabulky, grafy, přílohy 7 obrázků, 20 grafů, 1 příloha 

 

Náročnost tématu na úroveň 
výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti x    
praktické zkušenosti x    
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování x    

 

Kritéria hodnocení práce 
úroveň 

výborně velmi 
dobře dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací   x  

adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky) x    

stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy  x   

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod.  x   

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému  x   

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Práce je doporučena k obhajobě.  
 
Navržený klasifikační stupeň:       1  



 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Jakou roli hraje v mechanismu zranění koordinace a propriocepce? 
2. Jaký vjem může CNS získat z cvičení na balančních plochách? 
3. Na jakém principu funguje prevenční a kompenzační cvičební program? 

 
 
 
 
Doplňující komentář k hodnocení práce: 
 
Autor práce výborně zpracoval teoretickou část. Zranění kotníku patří mezi nejčastější zranění ve 
sportech, kde se četně využívá změn směru, odrazů a dopadů. K tomu, abychom těmto zraněním 
mohli předcházet, potřebujeme podrobně znát prostředí konkrétního sportu, které autor výborně 
zvládl analyzovat v praktické části formou dotazníku.  
 
 
 
 
K práci mám následující připomínky:  
 
V práci mi chybí zmínka o dopadových mechanismech, jako o prostředku prevence zranění. 
 
 
 
 
 
 
Doporučení k úpravám: 
 
 
 
 
 
 
Závěr oponentského posudku: 
Doporučuji k obhajobě 
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