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4. Využitelnost výsledků práce v praxi fyzioterapeuta - trenéra:

Předložená diplomová práce má 118 stran textu. Po formální stránce je práce velmi kvalitní, je psána dobrou češtinou a celkově se dobře čte. Citace odpovídají 

platným normám a principům. 

Práce je logicky členěna do následujících kapitol: úvod, teoretická část popisuje sportovní disciplinu florbal, historii světového florbalu, historii českého 

florbalu,mezinárodní řídící orgán - International Floorball Federation (IFF) a jeho členství v General Association of International Sports Federations ( 

GAISF),řídící orgán v České republice. Velmi pěkně je zpracovaná kapitola pravidla florbalu a kapitola  florbalové  vybavení, které hraje významnou roli v 

prevenci úrazů ve jmenované disciplíně.Závěr teoretické části autorka věnovala organizaci soutěží, vlastní florbalové činnosti jednotlivých hráčů a pohybovými 

schopnostmi důležitými pro úspěšnost v damém sportovním odvětví. Kapitoly cíle práce,hypotézy, metodika jsou přehledné. V 6 kapitole  autorka práce 

doložila velmi zajímavé výsledky , které dosud nebyly publikovány a činí tím práci velmi přínosnou zejména pro trenéry a další členy realizačního týmu daného 

sportovního odvětví. Připomínky: vzhledem k vysoké  kvalitě předložené práce je naškodu velmi stručná kapitola diskuze, která by měla být nosnou částí 

magisterské práce.

výborně

podpis

● Práce je přehledná.

Ke stylistické a formální úrovni práce oponent nemá výhrady.

Literární rešerše byla zpracována v dostatečném rozsahu pro vypracování předložené diplomové práce 

a byla  tak adekvátním podkladem pro vypracování kapitoly "Výsledky." Kapitola "Diskuze" je 

zpracovaná velmi stručně.

Nestandardizovaný dotazník distribuován mezi florbalové týmy a jejich hráče, 

120 mužů, 116 žen extraligové soutěže

stupeň hodnocení

● odpovídající zvolené problematice.

nadprůměrná

Vyhodnotit nejčastější úrazy ve florbale v mužské i ženské extraligové soutěži za sezónu 2011/2012.  Vyhodnotit nejčastější mechanismy těchto úrazů, 

vyhodnotit celkovou úroveň kompenzace a regenerace v extraligové lize mezi jednotlivými týmy. 

118 stran textu včetně použité literatury,18 stran příloh

60, z toho 18 cizojazyčných,  28 internetových zdrojů 

POSUDEK OPONENTA MAGISTERSKÉ  PRÁCE

Doc.PaedDr.Dagmar Pavlů,CSc.

Bc. Kliková Veronika

Nejčastější úrazy ve florbale zaměřené na extraligové  hráče a hráčky v ČR za sezónu 2011/2012

14 tabulek, 30 obrázků,22  grafů 

průměrná




