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Rozsah práce   
stran textu 65 
literárních pramenů (cizojazyčných) 35 (14) 
tabulky, grafy, přílohy 27, 19, - 

 

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 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: Velmi dobře 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě.  
 
Navržený klasifikační stupeň:   

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Doplňující komentář k hodnocení práce: 
 
Diplomová práce řeší problematiku sledování změn úrovně vybraných indikátorů stability u 
fotbalistů po operaci LCA. Navzdory pokročilým znalostem a možnostem v této problematice 
(oblast medicíny, kondičních a rekondičních postupů) je výskyt ruptur LCA poměrně běžnou 
záležitostí u fotbalových hráčů, která vyžaduje odbornou a systematickou péči. Z uvedeného 
důvodu považuji výběr tématu a její řešení za originální a aktuální. 
Teoretická východiska jsou formulovány správně s vhodným vyvážením předmětné odborné i 
vědecké literatury. Celkem bylo pro sestavení diplomové práce použitých 35 primárních zdrojů (z 
toho 14 zahraničních) a 4 elektronické. Kapitoly v teoretické části jsou sekvenčně správně 
sestaveny a řeší problematiku vycházející z názvu diplomové práce. Na tomto místě bych z 
formálního hlediska chtěl upozornit na nevhodný nadpis podkapitoly 2.7 Symetrie (str. 36). V 
závěru teoretické části bych také očekával shrnutí problému a formulování potřeby jeho řešení. 
Teoretická část práce je zpracována na 33 stranách a empirická na 30 stranách, což je optimální 
poměr. 
Cíl práce je z metodologického hlediska správně formulován a definované úkoly umožňují při jejich 
splnění dosažení cíle práce. 
Kapitola 3.3 Metodika práce by měla správně začít popisem výzkumného souboru a nikoliv 
popisem použitých aktivit v rekondičním programu. 
Výsledková část práce je sestavena přehledně s vhodným vyvážením textové a grafické podoby. 
Výsledky indexů stability a senzomotoriky nemají na časové ose jednoznačný charakter zlepšení u 
probandů. Čím si to autor vysvětluje? Jak autor zdůvodní zjištění, že u probanda P1 došlo po 
zařazení fotbalových cvičení ke zhoršení indexů ve frontální rovině (Graf 4 - str.51, text na str. 52)? 
Výsledková část práce má velmi dobrou obsahovou i formální úroveň. Naopak absentuje diskuse, 
kde autor nekonfrontuje svá zjištění ani s jednou literaturou a také bych očekával vyšší míru vlastní 
invence. V závěrech práce autor prezentuje korelační vztah mezi počtem dní od operace a zlepšení 
sledovaných parametrů. Tato charakteristika měla být součástí výsledků a ne závěrů. Formulování 
korelačního koeficientu na 9 desetinných míst je nesprávné. 
Předposlední odstavec závěru práce (str. 72) není zjištěním autora na základě jeho výsledků (jak 
uvádí diplomant). 
Po formální stránce chci upozornit, že diplomová práce má být psaná v plurálu množného čísla (str. 
9, str. 43). 
Diplomová práce působí jako celek kompaktně, má svou obsahovou i formální kvalitu. Autor musel 
vynaložit značné penzum práce pro její sestavení. Diplomovou práci připouštím k obhajobě a v 
případě její úspěšné obhajoby hodnotím známkou: 
 

V e l m i    d o b ř e 
Otázky k obhajobě:  
 
1.) V textu. 
2.) Zdůvodněte odborně výběr testovacího úkolu bez zrakové kontroly u sledované skupiny. 
3.) Definujte rozdíl mezi stabilitou a senzomotorikou ve Vašem výzkumu. 
4.) Kdo personální zajistil intervenční program u probandů, který uvádíte v tab. ( tab. 10, 14, 18 a  
     22).? 
5.) Jaká byla intenzita pohybových aktivit v rekondičním programu (str. 44, 45)? 
6.) Proč proband P2 neabsolvoval v rekondičním období (po 147 dnech od operace LCA) ani jednu  
     tréninkovou jednotku na fotbalové cvičení? 
 
Oponent diplomové práce: 
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