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Posudek oponenta diplomové práce

Jméno posluchače Radka Vítová

Téma práce
Porovnání četností zranění ramene a páteře v 1. národní volejbalové 
lize mužů a žen

Cíl práce
Zjištění četnosti vzniku v zranění páteře a ramene v mužské 
kategorii výkonnostního volejbalu a způsoby, které hráči používají 
při jejich předcházení a v celkové regeneraci 

Vedoucí bakalářské práce Rostislav Vorálek
Oponent bakalářské práce Jaroslav Buchtel

Rozsah práce
stran textu 70
literárních pramenů (cizojazyčných) 31 !

tabulky, grafy, přílohy Tabulky 8, Grafy 20

Náročnost tématu na
úroveň

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a
teoretické znalosti x
praktické zkušenosti x
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování

x

Kritéria hodnocení práce
úroveň

výborně
velmi 
dobře

dobře nevyhověl/a

stupeň splnění cíle práce x
logická stavba práce x
práce s českou literaturou včetně citací x
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací

x

adekvátnost použitých metod x
hloubka provedené analýzy x
stupeň realizovatelnosti řešení x
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

x

stylistická úroveň x
nároky BP na podkladové materiály,
konzultace, průzkumy

x

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod.

x

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému

x

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 
apod.)

x

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: výborně
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/



Otázky k obhajobě:
1. Domníváte se, že problematika zkoumaná v diplomové práci přinese aktuální poznatky 

vzhledem k objemu a intenzitě tréninku i zařazování regenerace v tréninkových 
lekcích družstev 1.NL i mimo ně?

2. V práci několikrát sdělujete, že jste použila výsledky a poznatky ze své bakalářské 
práce, včetně jejích literárních pramenů. Žádné, podstatné výsledky z BP alespoň ve 
stručné formě ve své diplomové práci neuvádíte. Proč?
O ženách se zmiňujete až v závěrech práce, při procentuálním porovnání mužů a žen.

3. Co vás vedlo k porovnávání výsledků sledování mužů a žen. Přináší porovnání nějaká 
podstatná zjištění pro trénink mužů, a žen?

4. V úkolech práce v kap. 2 Cíle práce uvádíte bod d), který do úkolů nepatří.
5. Vytvořila jste sedm hypotéz. Vycházela jste zřejmě z jednoho pramene – DP Heleny 

Pálové – nebo i z jiných? Pokud ano, tak ze kterých. Některé předpoklady jsou 
formulovány v hypotézách příliš kategoricky a nejsou příliš jasné. Jedná se o H2, 
3,5,6.

6. Z 211 dotazníků se Vám vrátilo celkem 80. Ke jejich statistickému zpracování jste 
použila jejich výpočtu četnosti a vyjádření v %. Při takto velkém vzorku bylo možné 
použít i dalších – průkaznějších statistických metod. Proč jste jich nepoužila?

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Diplomová práce má výbornou úroveň, vysoký počet literárních pramenů, celkem 62, z toho 
polovinu – 32 zahraničních. Výborné je také grafické zpracování výsledků a fundovaná 
odborná diskuse.

K práci mám následující připomínky: žádné

Doporučení k úpravám: nejsou

Závěr oponentského posudku:
předložená diplomová práce převyšuje svou úrovní teoretických východisek i výzkumné části 
požadavky kladené na tento druh prací. Proto ji doporučuji k obhajobě.

V Praze dne: 12 9. 2014 Podpis: Doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc.


