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Předložená  diplomová práce  na téma „Problematika úrazů hráčů ragby v 
České republice“ je zpracována na 83 stranách textu, za použití 43 citovaných 
zdrojů a je doplněna dvěma stranami příloh.

Autor si klade za hlavní cíl práce zmapovat možné druhy zranění u hráčů ragby 
v České republice, a to u hráčů, kteří hrají v nejvyšší soutěži. Dalším cílem je 
zhodnocení četnosti různých druhů zranění, doby jejich léčení a v neposlední 
řadě hledání souvislostí s pozicí hráče na hřišti, zraněním a herní situací.

Zvolené téma je velmi zajímavé a aktuální mimo jiné i proto, že daná 
problematika nebyla doposud v České republice z uvedeného pohledu řešena. 
Zle proto říci, že autor přichází se zcela originálním tématem.

Práce je systematicky členěna do deseti  kapitol. Po kapitole „Úvod“ následuje 
kapitola „Teoretická část“, ve které je hovořeno o historii a vývoji ragby, o 
pravidlech, o jednotlivých postech v rámci hry. Autor se rovněž zabývá zátěží 
během hry, popisuje úrazy, ale i biomechanické aspekty. V neposlední řadě se 
věnuje i aspektům preventivním. Zajímavě jsou zpracovány pasáže na základě 
provedených rozhovorů s odborníky, kteří se věnují různým činnostem 
souvisejícím s ragby. Uvedená – teoretická část práce je zpracována velmi 
pěkně, co do rozsahu tak obsahu je vyhovující vzhledem ke zpracovávanému 
tématu a cílům v práci stanoveným.

Cíle a úkoly práce jsou vymezeny v kapitole třetí, hypotézy jsou potom obsahem 
kapitoly čtvrté a konečně metodika je popsaná v kapitole páté. Všechny tyto tři 
kapitoly jsou zpracovány vyhovujícím způsobem a v souladu s požadavky, které 
jsou na diplomové práce kladeny.

V šesté kapitole jsou prezentovány výsledky, ke kterým autor na základě 
provedeného šetření, které sám velmi dobře zorganizoval a provedl, dospěl. 
Výsledky jsou zpracovány postupy, které jsou plně akceptovatelné, způsob 
prezentace výsledků je rovněž vyhovující. Je nutné rovněž připomenout, že 



výsledky jsou velmi cenné, mimo jiné i proto, že obdobné šetření u nás doposud 
provedeno nebylo (jak již uvedeno výše). V následné diskusi, která sice 
rozsahem není příliš rozsáhlá, jsou diskutována nejdůležitější témata. Ocenitelná 
je i skutečnost, že autor se neobává diskutovat k nepotvrzení se hypotéz.

K formální stránce práce nemám žádných připomínek, rovněž tak ke spolupráci 
s diplomantem.

Dotaz k obhajobě: 
Pohovořte o možných preventivních postupech z pohledu fyzioterapeuta u hráčů 
ragby, které by bylo možné okamžitě aplikovat v praxi.

Závěr:
Předložená diplomová práce  plně splňuje požadavky, které jsou na diplomové 
práce kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout diplomovou práci 
Bc. Davida Novotného k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně

v Praze 30.4. 2012

Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc.
     katedra fyzioterapie UK FTVS
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