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Předložená  diplomová práce  na téma „Prevence poranění hlezenného kloubu 
v basketbale pomocí tapingu dle Mulliganova konceptu“ je zpracována na 81
stranách textu, za  použití 59 literárních a jiných zdrojů a je doplněna šesti 
přílohami.

Práce je předložena ve formě studie, provedené u deseti probandů s cílem 
ohodnotit poranění hlezenních kloubů u hráček basketbalu po aplikaci tapu dle 
Mulligana na hlezenní kloub.

Členění práce je systematické - do deseti kapitol, což je plně v souladu 
s požadavky na diplomovou práci.

V teoretických východiscích práce se autorka zabývá nejprve rozborem 
literatury k tématice zranění v basketbale, Mulliganovu konceptu a laterální 
nestability hlezna. Tato pasáž je zpracována velmi výstižně a poukazuje na 
dobrou schopnost autorky pracovat s aktuální literaturou. V teoretických 
východiscích jsou rovněž zpracována témata týkající se basketbalu, avšak 
vzhledem k fyziologii jeho zátěže, dále potom se autorka zabývá anatomickými, 
kineziologickými a biomechanickými otázkami hlezenního kloubu. Rovněž tak 
jsou zařazena témata k poranění, diagnostice a terapii se vztahem ke kloubu 
hlezennému. Teoretické podklady jsou zpracovány jak rozsahem tak obsahem 
vyhovujícím způsobem.

V kapitole 4 jsou prezentovány cíle, úkoly práce a hypotézy – vše jasným, plně 
vyhovujícím způsobem. Rovněž tak metodika práce je rozpracovaná na velmi 
dobré úrovni.
Výsledky v kapitole 6 jsou prezentovány formou kazuistik, v kapitole 7 autorka 
neopomíná uvést rozsah platnosti, kapitola 8 představuje diskusi, závěr 
v kapitole 9 je sepsán výstižně.



K práci mám tyto drobné připomínky a dotazy:
- s.47: popis výzkumného souboru – prosím vysvětlit při obhajobě jak byl 

proveden výběr 10ti probandek (předpokládám že stanovená kritéria 
splňoval vyšší počet hráček z daného týmu)

- prosím vysvětlit při obhajobě jak byl sestaven dotazník (příloha 5) –
originál byl v českém jazyce? Pokud se jedná o překlad jak byl zajištěn? 
A jak byla zajištěna jeho kontrola? Dvojím překladem apod.?

- s.72: autorka uvádí informaci o hodnocení za pomoci podoskopu, tato 
informace je zajímavá, nicméně využití tohoto přístupu nebylo v metodice 
práce proto není zapotřebí tuto informaci uvádět, i když je zajímavá

- v odborné práci nebývá zvykem uvádět, že prof. Hendl doporučil…. doc. 
Véle doporučil apod. toho by se autorka do další vědecké činnosti měla 
vyvarovat

Po formální stránce nemám k práci žádných připomínek, celá práce je 
zpracovaná velmi pečlivě, bez tiskových chyb, dobrým jazykem.

Dotaz pro obhajobu:
Uveďte konkrétní doporučení pro praxi, která vyplývají z Vámi provedeného 
experimentu.

Závěr:

Předložená diplomová práce plně vyhovuje požadavkům, které jsou na 
diplomové práce kladeny. Doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout 
diplomovou práci Bc. Kristýny Jarešové k obhajobě a navrhuji hodnocení 
stupněm výborně.

v Praze 29.4. 2014

Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc.
     katedra fyzioterapie UK FTVS
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