
Jméno oponenta práce:

Jméno diplomanta:

Název diplomové práce:

Cíl práce:

1. Rozsah:

* stran textu

* literárních pramenů (cizojazyčných)

* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné

* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x

stylistická úroveň x

4. Využitelnost výsledků práce v praxi: nadprůměrná průměrná podprůměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

6. Doporučení práce k obhajobě: ANO NE

7. Navržený klasifikační stupeň

1) Vysvětlete prosím systém zón na volejbalovém hřišti, který uvádíte v práci např. na str. 31. Pro nevolejbalistu to 

může být trochu nepřehledné.

2) Jaký terapeutický postup považujete za adekvátní u tohoto typu poranění ve volejbale? (od prvního ošetření až 

po případné využití ortotických pomůcek)

výborně

velmi přehledně zpracovaná výsledková část, celkově velmi hezká úprava práce

vzhledem k typů testů, je vyšetření i hodnocení snadno použitelné v praxi

drobné překlepy str. 42 účastníce, str. 47 MC Word a MC Excel, které však nesnižují kvalitu práce

19 tabulek, 4 obrázky, 1 graf a 2 přílohy

diplomantka uvádí  biomechanické aspekty ve volejbale, podrobně rozebírá poranění ligamentozního aparátu 

hlezenního kloubu a jeho nestabilitu   

kladně hodnodím vysoký počet literárních pramenů, z toho téměř polovina cizojazyčných

cíl práce byl splněn

stupeň hodnocení

Cílem práce bylo zjistit, zda má dřívější poranění helezenního kloubu vliv na schopnost stabilizace nohy a aferentní 

funkce nohy. Vyšetřit schopnost stabilizace a aferentní funkce nohy po poranění hlezenního kloubu. Zjistit, zda 

existuje nějaká souvislost mezi změnami schopnosti stabilizace nohy a aferentními funkcemi nohy po poranění 

hlezenního kloubu. 

72

69 (z toho 32 cizojazyčných)
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