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Předložená diplomová práce obsahuje 83 stran textu a jednu přílohu. Má požadovanou 
strukturu, je však poněkud nevyvážená, neboť víc jak polovina je tvořena teoretickou částí. 
Výsledky jsou prezentovány převážně verbálně, přehlednosti textu by jistě prospělo (zejména 
v souhrnu výsledkové části) větší využití tabulek a grafů. Závěry jsou spíše opakováním 
zjištěných a diskutovaných faktů, poněkud postrádám konkrétnější doporučení pro sportovní 
přípravu sledovaného souboru. 
Diplomant se zabývá tématikou, která se v české odborné literatuře v oblasti sportovních her 
vyskytuje velmi sporadicky. O to více je třeba ocenit rozsáhlou rešerši zahraničních pramenů, 
které tvoří dvě třetiny seznamu použité literatury. Snaha o důkladné studium materiálů se 
občas projevila prezentováním poznatků, které přímo nesouvisí s tématem práce. Jako příklad 
lze uvést  pasáže zabývající se historickým vývojem ragby. Podobně ve výsledkové části 
nalézáme opakované uvádění některých zjištění (str. 53, 78 apod.). 
Profesní orientace autora se projevila i v problémech s využíváním odborné terminologie 
sportovních her (str. 12, 13, 20, 22, 24, 29 atd.). Za poněkud diskutabilní ale pouvažuji i 
používání pojmu „somatotyp“ (str. 21 a předchozí) nebo dělení prevence uváděné na straně 
40. Navíc v tomto případě z textu není jasné, zda se jedná o kategoriální systém formulovaný 
autorem či neuvedenou citaci z literatury. 
Oceňuji systematickou prezentaci získaných výsledků a jejich rozsah. Přestože výzkum byl 
proveden (jak sám autor uvádí) pomocí nestandardního dotazníku, je vysoká návratnost 
pozoruhodná. Již uvedená převážně verbální prezentace výsledků ale občas i autorovi 
samotnému zřejmě ztěžovala orientaci v podkladech. Proto v některých pasážích (např. str. 
52, 55, 64, 68) nalézáme v textu věcné nesrovnalosti. Kvalitu práce by jistě také mohlo zvýšit 
využití složitějších statistických operací (namátkou statistická významnost rozdílů apod.). 
V textu totiž nacházíme jen průměry, popř. odkazy na modus, ačkoliv sám autor uvádí (cituji 
ze str. 49): „Byla využita celá řada dostupných nástrojů a funkcí“.  
Jisté nedostatky má práce i po stránce formální. V textu se využívá dvou způsobů uvádění 
citací (např. str. 22). Některé obrázky jsou chybně číslovány (str. 30). A také využívání 
zkratek je poněkud nestandardní. Co se týče jazykové stránky, je třeba zmínit problémy 
formulační (včetně hypotézy č.1 na str. 47), občasný výskyt mediálního stylu (str. 60,70) a 
několik pravopisných chyb (str. 61, 62, 74,76). 
Přes výše uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě. Při ní by se měl diplomant 
vyjádřit k následujícím otázkám: 

1. Proč byly pro posuzování věkového rozložení úrazů zvoleny kategorie (věkové 
hranice) uvedené na str. 70? 

2. Je možno považovat za jednu z příčin rozdílu údajů zjištěných v práci a uváděných 
v zahraniční literatuře nedostatečnou úroveň dovedností našich hráčů, popř. chybnou 
metodiku jejich osvojování? 

3. Jaká opatření ve smyslu sportovní legislativy by jste doporučil pro snížení úrazovosti 
v utkáních popř. ve sportovní přípravě? 
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