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Diplomová práce Bc. Marka Malého je napsána na 57 stran + seznam literatury. Seznam 
literatury obsahuje 35 zdrojů. Práce je doplněna obrázky a grafy. V teoretické části se autor 
zabývá zraněním ve sportu, příčinami jejich vzniku, prevencí úrazu, regenerací a zraněním v 
pálkovacích hrách - především v softbalu a baseballu. Teoretická část je logicky sestavená. 
Autor prokázal dobrou schopnost práce s literaturou. Nicméně mohl využít více vědeckých 
zdrojů. U převzatých obrázků by měla být doplněna i strana zdroje. Na konci teoretické části 
mohl ještě autor stručně shrnout zjištění předchozích autorů které uvedl a formulovat 
výzkumný problém. 
 
Cíl práce je poměrně rozsáhlý a cílem práce jsou pouze první dvě věty. Tento cíl je odlišně 
formulován od cíle uvedeného v abstraktu. Autor stanovil 4 hypotézy. Ty by měly být 
specifičtěji formulovány. Výzkumný soubor tvořilo 189 hráčů, kteří byli dotazováni pomocí 
online dotazníku. Výsledky práce jsou pomocí textu obrázků, grafů a tabulek srozumitelně 
prezentovány čtenáři. Některé výsledkové informace ohledně charakteristiky sledovaných 
hráčů patří do metrologické části. Diskuze je vedena v rámci kapitoly výsledky a diskuze. 
Autor porovnává předchozí studie s dosaženými výsledky a také dobře srovnává zranění u 
hráčů v České republice se zahraničními hráči. Mohlo by se zde objevit více vlastních 
myšlenek vysvětlujících daná zjištění. V poněkud rozsáhlém a vágně působícím závěru se až 
zbytečně opakují zjištěné výsledky (autor pravděpodobně chtěl shrnout ty nejdůležitější 
výsledky) a objevují se i zde prvky diskuze.  
 
Celkově autor splnil stanovený cíl práce. Velmi pozitivně hodnotím rozsah sledovaného 
souboru a zapojení zahraničních hráčů a považuji získaná data za velmi cenná. Drobné chyby 
formálního charakteru a stylistické chyby lze při takovém rozsahu práce omluvit. Téma 
považuji jako přínosné a zjištěné výsledky obohacují daný obor.  Rozsah práce je na hraniční 
úrovni, stejně jako počet použitých zdrojů. I přes uvedené nedostatky autor splnil požadavky 
na práci daného typu a práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
Doplňující  otázky : 
Jaká byla úroveň dotazovaných hráčů? Jaké hráli soutěže? 
Na základě zjištěných výsledků, jaké doporučení do praxe byste navrhnul trenérům a hráčům 
v ČR? 
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