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Téma práce 
Zjištění četnosti zranění hlezenního kloubu u výkonnostních 

hráčů volejbalu. 

Cíl práce 

 

Cílem práce je sledování četnosti úrazů hlezenního kloubu a 

jejich příčin u hráčů volejbalu a srovnání četnosti s dalšími 

volejbalovými úrazy. 
Vedoucí bakalářské práce PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce Mgr. Jan Petružela 
 

Rozsah práce   

stran textu 60 stran plus přílohy 

literárních pramenů (cizojazyčných) 

Relativně malé množství českých i zahraničních pramenů, 

včetně elektronických. 

tabulky, grafy, obrázky 7 obrázků a 20 grafů 
 

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     

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 BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

 x   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce je doporučena k obhajobě: ANO 

 

 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 



 

Připomínky:  

 

Připomínky mám k poměrně malému počtu citovaných zdrojů.  

Kapitolu „Charakteristika volejbalu“ bych si představoval zpracovanou podrobněji.  

Název dílčí cíle neodpovídá textu, jedná se o úkoly. 

Některé grafy by bylo možné sloučit.  

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1. Z jakého důvodu byl vybrán takto různorodý výzkumný soubor? 

 

2. Z hlediska použité metody se jednalo o dotazník či anketu? 

 

3. Pokládané otázky byly koncipovány na základě předcházejících sledování? 

   

4. Jaká je nejčastější příčina vzniku úrazu v hlezenním kloubu u hráčů volejbalu? 

 

5. U které herní specializace dochází nejčastěji k úrazům hlezna? 

 

 

 

 

Závěr posudku: 

 

Na závěr bych chtěl konstatovat, že výběr tématu je vhodný. Diplomant mohl při tvorbě práce více 

rozpracovat teoretickou část především v oblasti úrazů ve volejbale. Kvalitu práce snižuje množství 

nepřesností. U obhajoby je třeba se vyjádřit k položeným otázkám a na základě odpovědí bude 

stanovena známka. 

 

                                                                                                     PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 

V Praze dne: 24. 8. 2021       Podpis: 


