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Předložená  diplomová práce  na téma „ Nejčastější úrazy ve florbale  
zaměřené na extraligové hráče a hráčky v ČR za sezónu 2011/2012“ je  
zpracována na 118 stranách  textu, za použití 60 citovaných zdrojů a je doplněna  
18 stranami příloh. 
 
Autorka si klade za hlavní cíl práce na základě analýzy dat z dotazníkového 
šetření vyhodnotit nejčastější úrazy ve florbale v mužské i ženské extraligové 
soutěži za sezónu 2011/2012. Dále si klade za cíl vyhodnotit mechanismy těchto 
úrazů, celkovou úroveň kompenzace a regenerace v extraligové lize mezi 
jednotlivými týmy. 
 
Studentka si zvolila velmi zajímavé a aktuální téma, jelikož daná problematika 
nebyla doposud v České republice tak, jak ji diplomová práce řeší zpracována.  
 
Autorka člení diplomovou práci systematicky do deseti kapitol. 
V teoretických podkladech se věnuje florbalu jako sportovní disciplíně 
z nejrůznějších pohledů – od pravidel až k fyziologii a úrazům, které jsou 
stěžejní tématikou práce. Teoretické podklady jsou zpracovány vyhovujícím 
způsobem. 
 
Cíle, postup řešení jsou uvedeny v kapitole 3, hypotézy práce jsou vymezeny 
v kapitole 4. Kapitola 5 obsahuje metodiku. Všechny 3 tyto kapitoly jsou 
zpracovány způsobem, jež je v souladu s požadavky, které jsou na diplomové 
práce kladeny. 
 
V šesté kapitole autorka předkládá výsledky, jejichž zpracování v přehledných 
grafech je velmi názorné, získané výsledky je nutné hodnotit jako velmi cenné. 
 
Kapitola diskuse sice není příliš rozsáhlá - zahrnuje 4 strany, je však psána 
jasným jazykem a diskutována jsou základní témata řešených problémů v práci. 
 



 
K formální stránce práce nemám připomínek, rovněž tak ke spolupráci 
s diplomantkou, která byla velmi dobrá. Studentka pracovala velmi samostatně a 
nutné je ocenit vysoké nasazení při organizaci celého šetření, které nebylo 
jednoduché. 
  
Dotaz k obhajobě:  
Pohovořte o praktických dopadech vaší práce z pohledu fyzioterapeuta u 
hráček/hráčů florbalu. 
 
Závěr: 
Předložená diplomová práce  plně splňuje požadavky, které jsou na diplomové 
práce kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout diplomovou práci 
Bc. Veroniky Klikové k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně 

 
 

v Praze 25.4. 2013 
 
 

Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc. 
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