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Posudek 

 

Volba tématu: 
Zvolené téma se mi jeví jako velice vhodná volba pro diplomovou práci. 
V situaci kdy neexistují v ČR statistiky o náhlých úmrtích při sportu, je téma 
nejen originální, ale i velice prospěšným počinem. Bylo osloveno 
reprezentativní množství sportovních stadionů. 
Studenka se ve zvolené oblasti velice dobře orientuje, což mimo jiné dokládá 
rozsah citované literatury.  
 

Teoretická část 
Teoretická část se skládá z pěti kapitol, celkový rozsah je 33 stran.  Nejprve jsou 
zmíněna náhlá srdeční selhání sportovců ve světě a pak srovnání s Českou 
republikou. Podrobně se studentka věnuje možným příčinám náhlého úmrtí 
mladých sportovců, okrajově jsou zmíněni sportovci přesahující věk 35 let.  
Teoretická část zmiňuje nutné penzum znalosti první pomoci dle platných 
doporučení Evropské rady pro resuscitaci. Poslední kapitola se věnuje 



preventivním opatřením na straně sportovních klubů a doporučovaným 
lékařským vyšetřením.  
Teoretické poznatky jsou založeny na soudobém stavu vědeckého poznání. Je 
hojně čerpáno z cizojazyčných zdrojů. 
 

Empirická část: 
Cílem práce je zjistit, jak jsou hokejové a fotbalové stadiony připraveny na 
mimořádnou situaci, jakou je náhlá srdeční zástava u sportovců či návštěvníků 
stadionů. Zda jsou stadiony vybaveny AED a zda mají proškolené pracovníky. 
Dílčím cílem práce je zjistit výskyt náhlých úmrtí na sportovištích hlavního 
města Praha (za posledních 5 let). 
Práce má ambice začlenit do svého šetření všechny stadiony, kde se hraje 
vrcholový fotbal a hokej.  
Studentka zvolila kvantitativní metodu (dotazník vlastní konstrukce). Pro 
stanovené cíle je to metoda vhodná.  Bylo osloveno 175 stadionů, z nichž 99 se 
zúčastnilo výzkumného šetření. Jedná se o nadpoloviční většinu a z výsledků lze 
odvozovat reálné poměry na českých stadionech. 
Výsledky jsou velice přehledně prezentovány pomocí tabulek a grafů.  
Zjištěné výsledky jsou dány do souvislosti nejen s velkostí stadionu, ale i s tím 
zda na konkrétních stadionech hrají profesionální týmy (profesionální týmy mají 
stadiony vybavené AED v 94%). 
Ovládání základních postupů i etiky vědecké práce je na požadované úrovni. 
Význam práce pro teorii a praxi oboru je opravdu zásadní. Práce tohoto 
zaměření ještě nebyla zpracována. Náhlé úmrtí sportovců nepodléhá 
povinnému hlášení, a proto je tato DP velice dobrým studijním materiálem 
vhodným k publikování v odborném tisku.  
 
Formální zpracování práce 
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní 
závěrečných prací (Opatření děkana č. 10/2010) 
Práce je logicky členěná, stylistická a jazyková úroveň je dobrá.  
Drobné formální nedostatky lze nalézt v seznamu použité literatury. 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce. 
 
Přílohy  
Přílohy jsou velice kvalitní. Obsahují mimo jiné fotografickou dokumentaci 
neznámějších případů sportovců postižených náhlou srdeční smrtí. 
Jedna z příloh obsahuje doložené případy úmrtí na sportovištích hl. Praha za 
posledních 5 let.  
Vhodné by bylo přiložit také normu, která stanovuje povinnosti na straně 
provozovatele/ majitele stadionu.  



 
 
 

Celkové hodnocení práce  
Práce je dobře zpracovaná a přináší zajímavé výsledky. Vybavenost stadionů 
AED je vyšší, než byl předpoklad, ale bohužel celá třetina stadionů neprovádí 
školení první pomoci. Sedmnáct procent oslovených klubů nevyšetřuje 
sportovce a téměř dvacet procent respondentů není ochotno investovat do 
prevence NSS.  
Navrhovaná opatření pro praxi jsou reálná a realizovatelná. Sjednocení úrovně 
a pravidel pro školení v PP je logický krok správným směrem.   
Doporučuji publikovat výsledky výzkumu. 
 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci 
 
 
Doporučuji k obhajobě 
 
 
Práci klasifikovat stupněm  výborně 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce  
Jaký kontrolní orgán má pravomoc sledovat, zda stadiony a sportovní kluby plní 
povinnosti, které jim udávají zákonné normy. 
Je možnost nějakých postihů? 
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