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Predložená bakalárská práce obsahuje celkem 72 stran, z toho 63 stran tvorí psaný text a 9

stran tvorí prílohy a referencní seznam. V prehledu literatury je uvedeno celkem 29 použitých

literárních zdroju/ z toho 20 titulu je cizojazycných. Strukturou a formální úrovní plne odpovídá

požadavkum na úpravu bakalárské práce. Práce je vhodne doplnena 8 obrázkovými ilustracemi a

výsledky práce jsou prehledne shrnuty v 21 grafech.

Hlavním tématem této práce bylo zjistit, jaká zranení kolenního kloubu se vyskytují nejcasteji

u hrácu klasického a plážového volejbalu. V úvodu autorka uvádí argumentaci pro výber tématu této

práce. Patrí sem zejména vysoká cetnost poranení kolenního kloubu ve všech sportovních odvetvích

a zejména pak tato souvislost s hraním volejbalu, který je celosvetove nejoblíbenejší a nejhranejší

sport.

Práce je rozdelena na teoretickou a praktickou cást. Jako cíl teoretické cásti si autorka

stanovila seznámit ctenáre se základními anatomickými, kineziologickými a biomechanickými

poznatky o kolenním kloubu. Dále je zde zahrnuta kapitola pojednávající o pohlavních rozdílech ve

stavbe a funkci kolenního kloubu u mužu a žen. Samostatnou kapitolu pak tvorí biomechanika

kolenního kloubu u volejbalistu, kde autorka popisuje rozdíly v biomechanice tela u hrácu klasického

a plážového volejbalu. V záveru teoretické cásti jsou pak strucne shrnuty nejcastejší poranení, se

kterými se mužeme u oblasti kolenního kloubu setkat.

Více než polovinu práce tvorí praktická cást. V této cásti si autorka dala za cíl zjistit, jak casté

je zranení kolenního kloubu ve volejbalu a jaké poranení kolenního kloubu se u volejbalu vyskytuje

nejcasteji. Dalším cílem bylo zjistit, zda se budou lišit výsledky u hrácu klasického a plážového

volejbalu a porovnat cetnost a charakter poranní kolenního kloubu u mužu a žen a následne tyto

výsledky porovnat s dostupnými literárními zdroji. Ktomu úcelu autorka zvolila dotazníkovou
metodu.

V úvodu praktické cásti si autorka stanovila celkem 5 hypotéz, které mají být potvrzeny ci

vyvráceny na 5% hladine statistické významnosti. V kapitole Metodika výzkumu je popsán vzhled

dotazníku, postup pri jeho distribuci a dále pak kritéria výberu probandu. Autorce se podarilo získat

celkem 235 kompletne vyplnených dotazníku, z toho bylo vybráno celkem 111 dotazníku, které byly

zahrnuty do konecného zpracování. Výsledy jsou potom prehledne shrnuty v samostatné kapitole a

pro prehlednost je vetšina výsledku znázornena graficky.

Velmi bohatá je kapitola Diskuze, kde se autorka v teoretické cásti venuje zejména literárním

názorum na mechanismus poranení kolenního kloubu u žen a dále pak na rozdílnost záteže kolenního

kloubu mezi hráci klasického a plážového volejbalu.

V diskuzi k praktické cásti se autorka zminuje nekteré problémy, jež se vyskytovaly behem

výzkumu. Uvádí zde skutecnost, že retrospektivní studie, které zde byla použita muže prinést

zkreslené výsledky, jelikož zde probandi popisují události, které probehly v minulosti. Dále zde

autorka diskutuje o problematice vyplnování dotazníku elektronickou cestou, která je sice v dnešní

dobe populární a nejlépe dostupná a sjejí pomocí lze získatvelké množství vyplnených dotazníku, ale

má i své negativní stránky. V dalším oddílu se zde autorka vyjadruje k získaným výsledkum, snaží se
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získané výsledky porovnat s dostupnými literárními zdroji a uvádí zde i duvody, proc se nepodarilo

vyhodnotit všechny hypotézy. Zejména zde pak uvádí duvod, pro nemožnost porovnání hrácu

klasického a plážového volejbalu, jelikož vetšina se venuje obema druhum tohoto sportu v závislosti
na rocním období.

Autorka pri tvorení bakalárské práce prokázala své schopnosti ve vyhledávání a zpracování

duležitých informací o tématu. Na základe techto teoretických podkladu pak samostatne vypracovala

dotazník a peclive se venovala jeho následnému vyhodnocení. Autorka byla schopna samostatne se

vyjádrit k získanýmvýsledkum a tyto výsledky umela porovnat s dalšími provedenými studiemi.

Vzhledem k tomu, že v práci neshledávám žádné závažnénedostány a práce svým obsahem i

rozsahem odpovídá nárokum, ale též presahuje nároky, na bakalárskou práci, doporucuji práci

v obhajobe.

~~/
V Praze dne 30.dubna 2012 Mgr. Radka Crhonková

Vedoucí bakalárské práce
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