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Předložená  diplomová práce  na téma „Zhodnocení nejčastějších úrazů u 
vrcholových basketbalistek v České republice“ je zpracována na 78 stranách 
textu, za použití 44 citovaných zdrojů a je doplněna osmi stranami příloh.

Autorka si klade za hlavní cíl práce na základě analýzy dat z dotazníkového 
šetření zhodnotit nejčastější úrazy u basketbalových týmů v ČR, které hrály 
Excelsior ženskou basketbalovou ligu. Dále si klade za cíl zhodnotit úroveň 
regeneračních a kompenzačních prostředků u uvedených týmů.

Téma, které si studentka zvolila je zajímavé a aktuální, daná problematika 
nebyla doposud v České republice z pohledu, který je použit v této diplomové 
práci, řešena. 

Autorka pro diplomovou práci využívá klasického, systematického členění do 
devíti  kapitol. Po kapitole „Úvod“ následuje kapitola „Teoretická část“ – zde je 
uvedena definice basketbalu, jeho historie, řídící orgány pro basketbal ve světě, 
je hovořeno o otázkách žen a sportu., nejsou opomenuty ani kapitoly věnované 
fyziologii, sportovním úrazům obecně a v neposlední řadě regeneraci. Velmi 
dobře za využití dostatečného množství literárních pramenů je zpracovaná 
kapitola 2.8. „Přehled literatury zabývající se nejčastějšími úrazy v basketbale“.
Teoretická část práce je zpracována pěkně, rozsah tak obsah je vyhovující 
vzhledem ke zpracovávanému tématu a cílům, které si autorka pro práci 
stanovila.

Cíle, úkoly a hypotézy práce jsou vymezeny v kapitole 3. Kapitola 4 obsahuje 
metodiku. Obě uvedené kapitoly jsou zpracovány vyhovujícím způsobem a 
v souladu s požadavky, které jsou na diplomové práce kladeny.

V páté kapitole autorka prezentuje výsledky. Zpracování výsledků do 
přehledných tabulek či grafů je velmi názorné a přehledné. Získané výsledky od 
poměrně velkého vzorku jsou cenné. Kapitola 5.7. zahrnuje doporučení, která 



z výsledků vyplývají. Zařazení této kapitoly je velmi dobrým doplněním 
výsledků v kapitolách předchozích.  

Kapitola diskuse sice zahrnuje pouhé 3 strany, je však sepsána jasným jazykem 
a diskutována jsou témata s jasným vztahem k tématice celé práce.

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

Dotaz k obhajobě: 
Pohovořte o možných preventivních postupech, resp. zlepšeních v dané oblasti
z pohledu fyzioterapeuta u hráček basketbalu, které by bylo možné aplikovat 
do praxe.

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

v Praze 12.9. 2012

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