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Práce svým tématem řeší aktuální problematiku bezpečnosti sportovní přípravy, v České 

republice ještě stále považovaným za nové sportovní odvětví – Cheerleading. Sportovní 

odvětví vzhledem k charakteru sportovního výkonu i očekávaného pohybového obsahu 

řadíme mezi gymnastické sporty, kde problematika protiúrazové prevence je v popředí zájmu 

sportovců, trenérů i odborné veřejnosti.  

Práce obsahuje 55 stran textu, který je vhodně doplněn obrázky, tabulkami, grafy a přílohou 

obsahující grafy i využitý dotazník. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny přehledně a logicky a 

vytvářejí tak ucelený text.  

V teoretické části práce řešitelka uvádí historické aspekty vzniku sportovního odvětví 

Cheerleading i jeho počátky a vývoj v České republice, charakterizuje obsah sportovního 

odvětví a uvádí ucelený přehled jednotlivých soutěžních kategorií. Dále se v textu věnuje 

problematice úrazů, okolností jejich vzniku včetně následků. Vhodně problematiku 

dokumentuje publikovanými výsledky vědeckých studií. Vzhledem k okolnostem vzniku 

sportovního odvětví a využívané terminologie, kde i v České republice jsou užívány názvy 

v anglickém jazyce, by práce měla obsahovat slovník pojmů, který v práci chybí. 

Nedostatkem teoretické části práce je způsob citace ze zahraničních časopisů a neuvedení 

literárních zdrojů v přehledu historického vývoje Cheerleadingu.  

Zvolený postup řešení práce odpovídá stanovenému cíli práce. Vědecké otázky i stanovené 

hypotézy jsou formulovány jasně. Zvolený výzkumný soubor odpovídá možnostem, kterým 

řešitelka práce disponovala, ale vzhledem k jeho velikosti je nemožné získané poznatky 

generalizovat.  

V kapitole 3.4 Výzkumné metody nejsou uvedeny a blíže popsány matematicko-statistické 

metody, které jsou v práci použity a jejich výsledky vedou k odpovědím na stanovené 

hypotézy. Nedostatek je částečně řešen v kapitole výsledky, kdy jsou uváděny podrobné 



výsledky nestandardizovaného dotazníku i výsledky testové statistiky pro kontingenční 

tabulky chí-kvadrát.  

Výsledky práce jsou zřetelně uvedeny a struktura jejich prezentace koresponduje se 

stanoveným postupem řešení práce. V následné diskuzi jsou dosažené výsledky 

konfrontovány s výsledky již dříve publikovaných studií realizovaných převážně ve 

Spojených státech amerických. Z diskuze dosažených výsledků a komparace je patrné, že ani 

co do četnosti úrazů i jejich etiologie jsou dosažené odlišné. Řešitelka práce v diskuzi nabízí 

některé příčiny uvedených odlišností. Za neobvyklé a z hlediska komfortu čtenáře považuji 

způsob popisu dosažených výsledků v kapitole 4.1 Etiologie a výskyt úrazů v Cheerleadingu 

v ČR, kdy věta začíná číslovkou např. s. 34 „111 ze 125 (89%) respondentů odpovědělo …“ .  

 

Závěr: 

 

Z obsahového i formálního hlediska nemám k práci vážnějších připomínek, k upřesnění 

drobných nejasností jsou položeny následující otázky (viz níže).  

Práci doporučuji k obhajobě. 

  

  

Otázky oponenta:  

1) Charakterizujte v práci použité statistické metody a zdůvodněte jejich výběr. 

2) Je možné výsledky dotazníkového šetření konfrontovat s výsledky testové statistiky? 

Pokud ano, pak vysvětlete jak.  

3) Které příčiny vzniku úrazů považujete za zásadní a jaké byste doporučila prostředky 

pro jejich prevenci? 

  

  

V Praze 5.9.2014        Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D. 
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