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1. Kritéria hodnocení práce: 

  
stupeň hodnocení 

výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle 

práce 
x    

teoretické znalosti x    

logická stavba práce x    

vstupní údaje a jejich 

zpracování 
x    

práce s literaturou 

včetně citací 
 x   

adekvátnost 

použitých metod 
 x   

hloubka provedené 

analýzy ve vztahu k 

tématu 

 x   

využitelnost výsledků 

práce v praxi 
x    

úprava práce (text, 

grafy, tabulky) 
 x   

stylistická úroveň  x   

  

 

Formální hledisko: 

Z formálního hlediska je diplomová práce v pořádku. Diplomantka čerpala z 55 literárních 

zdrojů, z toho  pouze ze 4 zahraničních. V referenčním seznamu je uvedeno 56 zdrojů, avšak 

došlo k chybě a u jednoho zdroje jsou 2 číselná pořadí. 

 

 



Pozn.: 

Nenalezla jsem autora Schleipa (2005) – uveden v textu na s. 45 

V textu jsem nenalezla autora Kostku (1984) uvedeného v referenčním seznamu 

 

 

Obsahové hledisko: 

Abstrakt správně obsahuje název, cíl, metody, výsledky a klíčová slova.  

 

V úvodu se diplomantka vyjadřuje k problematice přetěžování a nedostatku kompenzace 

v ledním hokeji. Představuje obsah teoretické a praktické části. 

 

V rešeršní části své práce se věnuje charakteristice ledního hokeje, především pak jeho vlivem 

na svalový aparát. Velmi dobře je zpracovaná část týkající se svalového systému – 

dysbalance, tonické a fyzické svaly, jejich spolupráce, kompenzační cvičení. Diplomantka 

logicky zařadila i kapitolu týkající se kategorie staršího školního věku. 

 

Kapitoly na sebe logicky navazují, diplomantka velmi dobře pracuje s literaturou. Porovnává 

různé autory. Domnívám se, že rešerše je kvalitní. 

 

Pozn.: 

Kap. 2.2.1   … Přetížená oblast krční páteře se projevuje předsunutým držením hlavy 

spojeným s nadměrným prohnutím v bedrech. Svaly s tendencí ke zkrácení v této oblasti 

jsou šíjové svaly. …..myslím, že se nejedná o nadměrné prohnutí v bedrech, ale v Cp. 

 

s. 19 ….kap. 2.3.1. V tomto období často vzniká enzopatie (onemocnění šlachových úponů) – 

                               entezopatie 

 

 

Praktická část 

 

Cíle, úkoly hypotézy: 

Jasně formulovaný cíl práce. Uvedeny úkoly práce a jedna hypotéza. 

 

V metodice práce je uveden druh výzkumu, jedná se o kvaziexperiment. Je uvedena 

charakteristika výzkumného souboru, podmínky měření a především postup měření – 

intervenční program. Ten obsahuje 19 cvičení, které diplomantka rozdělila do skupin podle 

zacílení cviků (cviky na celkové uvolnění, navazující cvičení protahovací cvičení zacílené na 

převážně posturální svalstvo,  cviky na posílení svalů s převážně fázickou funkcí). Cviky mají 

správně popisy, u některých jsou popsány i možné chyby u některých cviků toto uvedené 

není.  U každého navrženého cviku je i ilustrační obrázek, který výborně napomáhá 

k představě o tomto konkrétním cviku. 

 

Pozn.: 

Chyba v označení kapitoly…. 6.2 Navazující protažení svalů s převážně posturální funkcí. 

Domnívám se, že se jedná o kapitolu 5.2 

 

U cviku č. 11 – domníváte se, že by tento cvik mohl přetížit krční pateř? 

 

Cvik č. 7. Protažení extenzorů kyčelního kloubu a extenzorů zad (Nelson, Kokkonen, 2007) 

ZP: Leh na zádech skrčit přednožmo levou. Popis: opakujeme 2x, N, V - uchopíme oběma 



rukama skrčenou nohu pod kolenem a přitáhneme koleno co nejblíže k hrudníku, výdrž, 

(stejně tak protahujeme pravou DK). 

…na obrázku 28 testovaný drží skrčenou DK za stehno …...úplně mi nekoresponduje text 

s obrázkem 

 

Výsledky 

Výsledky jsou uvedeny přehledně. Uvedeny osobní anamnézy všech hráčů, dále výsledky 

vstupních a výstupních testů v tabulkách se stručným komentářem  a v grafech a celkové 

shrnutí výsledků v tabulce.  

 

Pozn.: 

U probanda č. 1  uvedena věta: Vstupní testování ukázalo celkem dobré výsledky. Není zcela 

vhodná formulace celkem dobré výsledky. 

 

Proband č. 2 na obr. č. 43 a 44 na každém obrázku je fotografie s jinou testovanou DK (pravá 

a levá) 

Proband č. 4 obr 47 a 48  na každém obrázku je fotografie s jinou testovanou DK (pravá a 

levá) 

Proband č 9 na obr. 57 je testován v obuvi a na obr.  58 je bos. …..mohlo to mít vliv na 

provedení cviku 

 

Diskuse 

V diskusi diplomantka diskutuje a porovnává výsledky svého měření s dalšími autory, kteří se 

zabývali nejen hokejem ale také jinými sporty ve stejné věkové kategorii. Výsledky hodnotí 

z různých úhlů, je kritická. Hledá chyby, ke kterým během výzkumu došlo, a to je v pořádku. 

Dále se zamýšlí nad průběhem celého výzkumu a navrhuje další možnosti využití 

kompenzačního cvičení a jeho rozšíření. Diskuse je, domnívám se, výborná. 

 

Pozn.: 

Pozor na užívání slov jako nejmarkantnější zlepšení, uspokojivé zlepšení atd.  

 

 

Závěr 

Závěr obsahuje shrnutí práce. 

 

 

2. Připomínky: 

 V práci se nachází několik překlepů  

s. 15  ….  činnosti, Což …. 

s. 20 …komptenci …kompetenci 

s.24 Svalová buňka či svalové vlákno je o základní stavební jednotka svalové tkáně 

s. 29 ….Rozlišujeme dva typy svalových vláken s rozdílnou strukturální, biochemickou a 

funkční podstatou tonická (červená, pomalá, oxidativní) a fázická (bílá, rychlá, glykotická) 

svalová vlákna.  Oddělit věty… …podstatou. Tonická…..nebo tam dát pomlčku …..podstatou 

– tonická ….. 

s. 30 … Jsou velice rychle unavitelné….Svalová vlákna (věta předchozí) jsou unavitelná. 

s. 30 …Tabulka hlavních posturálních a fázických svalů upravená dle Čihák (2011), Linc 

(2004), Levitová (2015), Hošková (2003):   …dle Čiháka, Lince, Levitové, Hoškové  

s. 30 v tab. 2 – uvedeno Hlavní fyzické svaly ….word zapracoval…jedná se o fázické  svaly 

s. 47 …kombinace cviků skupinového vlivu a cviků na lokálního svalového efektu 



s.48 … Pokud se při izometrickém cvičení založeného na déletrvajících izometrických 

kontrakcích ….založeném na 

s. 50 …posílení fyzického svalstva…..práce wordu 

s. 51  … citace (Havel, 011) …2011 

s. 75 … při tetování hlubokých svalů …. Testování 

s. 93 …therabendem …..therabandem 

 

 

3. Otázky k obhajobě: 

Cviky pro intervenční program jste vybírala od různých autorů, jak jste postupovala, jak jste 

program tvořila, komu jste dávala v určitém cviku přednost? Podle jakých kritérií jste cviky 

vybírala? 

 

Pozorovala jste rozdíly v držení těla nebo ve svalových dysbalancích mezi útočníky a 

obránci? 

 

 

Závěr hodnocení:  Předkládaná práce přes uvedené připomínky splňuje požadavky, kladené 

na tento typ závěrečné práce.  Je zajímavá a domnívám se, že velmi dobře využitelná ve 

sportovní praxi. Je pouze škoda, že diplomantka nečerpala z více zahraničních zdrojů. 

Domnívám, se, že by určitě našla další zajímavá porovnání. Navrhuji ji k obhajobě. 

 

    3.9. 2017,  Praha               Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D   

datum a místo 

vyhotovení posudku 
  

podpis oponenta 

diplomové práce 
  

  

 

 

 


