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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. 
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Rozsah práce
stran textu 98 stran
literárních pramenů (cizojazyčných) 62 literárních pramenů

tabulky, grafy, přílohy tabulek 8, 22 grafů a 6 obrázků

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

x

stylistická úroveň
nároky DP 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 DP (tabulky, grafy, propočty 
apod.)

x

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x

Práce je doporučena k obhajobě: Ano

Navržený klasifikační stupeň: Výborně



Otázky k obhajobě: 
Zdůvodněte význam a důležitost zkoumaného problému?
Objasněte tvorbu (výběr) zvolených hypotéz?
Jaké jsou hlavní důvody v rozdílných výsledcích mezi muži a ženami?
Vysvětlete význam rozcvičení před tréninkovým procesem či utkáním a závěrečného uvolňování?
Zohledňovala jste při vyhodnocování věk, délku aktivní sportovní činnosti a tréninkové 
zatěžování hráčů, hráček?  

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Nemám:

K práci mám následující připomínky:
Nemám   

Doporučení k úpravám:
Nemám:

Závěr posudku vedoucího práce:
Práce, zabývající se zdravotní problematikou u hráčů a hráček 1. Ligy, podává informace o 
úrazovosti ramene a páteře a prevenci prováděné v těchto soutěžích. Zároveň pak podává 
doporučení (příklady cvičení) k prevenci těchto úrazů. Závěrem je možné konstatovat, že práce 
má výbornou úroveň.
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