
POSUDEK
vedoucí diplomové práce

Název: Zhodnocení nejčastějších úrazů u baletek na taneční 
konzervatoři

Diplomantka: Bc. Eliška UHLÍŘOVÁ
Vedoucí práce: Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Oponent:

Předložená  diplomová práce  na téma „Zhodnocení  nejčastějších úrazů u 
baletek na taneční konzervatoři“ je zpracována na 110 stranách textu, za 
použití 47 literárních zdrojů. Práce je doplněna čtyřmi přílohami.

Cílem předložené práce je zhodnotit četnost úrazů baletek studujících na 
konzervatoři.

Diplomová práce má klasické členění – osm základních kapitol. Toto je 
v souladu s požadavky, které jsou kladeny na diplomovou práci.

V teoretických podkladech diplomové práce autorka hovoří o baletu (jeho 
historii a předpokladech pro balet), popisuje studium na konzervatoři a detailněji 
se zabývá zdravotní problematikou tanečníků, přičemž rozebírá jednotlivé úrazy 
v baletu. Tato pasáž diplomové práce je co do rozsahu i obsahu vyhovující 
vzhledem k řešenému tématu, je zpracována velmi pečlivě. Autorka se zde 
potýkala s problémem, kterým je nedostatek literatury, jelikož danou tématikou 
se doposud nezabývalo mnoho autorů.

Metodologie práce je zpracovaná dobře, výzkumné otázky jsou formulovány 
jasně, navržený postup řešení je odpovídající charakteru práce. Cíle a ukoly 
práce jsou rovněž vymezeny jasně.

Vlastní šetření provedla autorka sama, výsledky potom zpracovala velmi 
přehledně a rovněž za pomoci názorných grafů prezentovala v kapitole 
výsledky. 

Velmi kvalitní je kapitola diskuse, která čítá přes 10 stran textu. V diskusi 
studentka kriticky hodnotí výsledky a volí diskusi s dostupnými autory, 
uvědomuje si rovněž limity svého šetření resp. výsledků.



K formální stránce práce, k přístupu diplomantky, jakož ke konzultacím po dobu 
realizace práce nemám připomínek.
Předložená práce je velmi cenná, jelikož řeší problematiku která doposud 
v uvedené podobě nebyla řešena a navíc přináší některá doporučení využitelná 
v praxi či při studiu baletu.

Závěr:
Předložená diplomová práce plně splňuje požadavky, které jsou na diplomové 
práce kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout diplomovou práci 
Bc. Elišky Uhlířové k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně.

Dotaz pro obhajobu:
Ve Vaší práci jste dospěla k zajímavým výsledkům u studentek baletu 
konzervatoře v Praze. Jaký je Váš názor na studium baletu na jiných školách ve 
vztahu k šetření, které jste provedla v Praze.

v Praze 25.4. 2017

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