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Diplomantka kombinovaného studia tělesná výchova a sport, Nikola Soukupová si 

vybrala téma vzhledem ke spolupráci v oddíle ledního hokeje v kategorii starších žáků, 

v Plzni. Zpočátku její nasazení bylo odpovídající, postupně reagovala pouze na moje vyzvání, 

a to nedostačujícím způsobem. Počátkem března 2017 jsem upozorňovala, že o prázdninách 

nemohu být k dispozici. V březnu 2017 byla zaslána neúplná rešeršní část, kterou jsem 

připomínkovala. Námitky Z větší části nebyly akceptovány. V polovině srpna 2017 

diplomantka koncept práce poprvé zaslala. V práci byly zásadní nedostatky, na které jsem 

upozornila tak, aby v práci mohla pokračovat. Současně jsem napsala, že vzhledem k termínu 

odevzdání a mé nepřítomnosti, odevzdání nevidím reálné. Přesto po mém návratu jsem 

shledala, že práce byla odevzdána.  

Abstrakt práce (metody, výsledky) není správně zformulován ani, dle požadavků na 

diplomovou práci, správně zařazen.  Práce vykazuje i další formální nedostatky. V úvodní 

kapitole práce, v posledních dvou odstavcích, popisuje obsah teoretické a praktické části 

diplomové práce, což nepatří do úvodu. 

 V teoretické části práce diplomantka na 38 stranách, (z mého pohledu zbytečně široce), uvádí 

přehled poznatků ke zvolenému tématu. Kvalitu nahrazuje kvantitou. V odevzdané práci je 

příliš mnoho překlepů (např. už v obsahu, dále na str. 20, 24, 25, 29, 39, 42, 47, 48, 54, 55, 

75, 78, 93). Na str. 82 věta nedává smysl. Na str. 93 používá nespisovné výrazy (fotky, 

tenisák). 

Stanovenou výzkumnou hypotézu: „Kompenzační program bude účinný a výběrová 

skupiny dosáhne lepších výsledků u výstupního testování“ považuji za nedostatečnou. 

Provedení kontrolních cviků (na fotodokumentaci) není vždy ve správném provedení. Ve 

výsledkové části není z doložené fotodokumentace patrno, že se jedná o stejného probanda 

(str. 78), i když v diskusní části práce si tuto chybu autorka uvědomuje. 

Za největší přínos této práce považuji, že sledovaným hokejistům bylo zařazeno 

kompenzační cvičení do tréninkového programu. U většiny hráčů, jak uvádí autorka, došlo ke 



zmírnění svalové nerovnováhy a navíc hokejisté si kompenzační cviky dokázali osvojit a 

spolu s trenéry si uvědomit důležitost jejich zařazení do tréninku.  

Poprvé, za dobu 30 let svého působení na UK FTVS, diplomovou práci jako vedoucí 

nedoporučuji k obhajobě.  Podle mého názoru diplomová práce nesplňuje požadavky, které 

jsou kladeny na magisterskou práci. 

 

V Praze dne 2. 9. 2017   PaedDr. Květa Prajerová, Csc. 

 

 


