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Studentka byla k výběru tématu motivována vlastní zkušeností. Možnost zranění při skoku o 

tyči limituje řadu skokanek.  

Ve své práci provedla studentka rešerši článků ze čtyř elektronických databází (PubMed, Web 

of Knowledge, EBSCO, Science direct) podle stanovených klíčových slov. 

V metodické části studentka dobře popsala zvolený postup a při realizaci práce jej dodržela. 

Výsledky rešerše uspořádala do šesti kapitol, které částečně korespondují s otázkami, které si 

studentka ve své práci položila. Otázka k riziku úrazů ve skoku o tyči v porovnání s ostatními 

sporty je možná položena příliš široce, pojem „ostatní sporty“ by měl být více specifikován, 

Výsledková kapitola je správně zúžena na „Riziko úrazu ve skoku o tyči“. Kapitola 4.5. je 

vhodně doplněna nákresy a obrázky, u kterých jsou vždy uvedeny zdroje. 

Sympatický je pokus studentky uvést v kapitole 5 Poučení pro praxi svoje doporučení, které 

by mohly přispět ke snížení výskytu úrazů ve skoku o tyči. Některé z těchto doporučení 

přesahují výsledky rešerše. Jsou to zejména doporučení k technice a k didaktice ve skoku o 

tyči, protože tyto nebyly v práci analyzovány. 

V závěru práce mohlo být pregnantněji shrnuto, jak byly splněny cíle a úkoly práce a 

vysloveny odpovědi na výzkumné otázky. Dále mohlo být uvedeno, zda na základě rešerše 

vyvstaly další problematické oblasti, které by bylo ve vztahu k zraněním užitečné zkoumat. 

Práce je přehledná bez vážných formálních nedostatků, spluje požadavky na bakalářskou 

práci. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

1. Uveďte autory, kteří se v české literatuře zabývali a zabývají technikou a didaktikou 

ve skoku o tyči. 

2. Jaké jsou Vaše vlastní zkušenosti s používáním ochranných pomůcek? 

3. Byla jste zraněná? Měla jste sama úraz? Byla jste přítomna nějakému úrazu na 

tréninku nebo v závodě? 

 

 

Hodnocení: 

 

V Praze dne 8. 9. 2015                                          PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. 


