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Předložená  diplomová práce  na téma „Atypické postaveni  
acromioclavikulárního kloubu u hráčů ledního hokeje a hledání možných  
příčin “  je zpracována na 90 stranách textu, za použití 70 literárních zdrojů.  
Práce je doplněna čtyřmi přílohami. 
 
Cílem předložené práce je zhodnotit přítomnost atypického postavení 
acromioclavikulárního kloubu u hráčů ledního hokeje a objasnit příčiny, které 
s přítomností uvedeného nálezu souvisejí či mohou souviset. 
 
Diplomová práce má klasické členění – osm základních kapitol. Toto je 
v souladu s požadavky, které jsou kladeny na diplomovou práci. 
 
V teoretických východiscích diplomové práce autorka hovoří o ledním hokeji 
(jeho historii, pravidlech a výstroji hráčů), dále se detailněji zabývá zdravotní 
problematikou hráčů, přičemž rozebírá jednotlivé úrazy a věnuje se také 
charakteristickým změnám postury hráčů ledního hokeje. V neposlední řadě 
poukazuje na oblast AC skloubení u hráčů, které je stěžejním tématem, celé 
diplomové práce – kdy studentka díky svému výbornému pozorovacímu talentu 
při hodnocení držení těla objevila v praxi jisté nesrovnalosti, právě v oblasti 
pletence pažního u hráčů hokeje a v předložené diplomové práci si položila za 
cíl vyhodnotit detailněni nález, který v praxi pozorovala resp. objevila 
 
Teoretická východiska diplomové práce jsou co do rozsahu i obsahu vyhovující 
vzhledem k řešenému tématu, cela kapitola je zpracována velmi pečlivě. 
Autorka se zde potýkala s problémem, kterým je nedostatek literatury, jelikož 
danou tématikou – nálezem v práci řešeným se doposud nikdo nezabýval. 
 
Metodologie práce je zpracovaná dobře, výzkumné otázky jsou formulovány 
jasně, navržený postup řešení je vyhovující vzhledem k charakteru práce. Cíle a 
úkoly práce jsou rovněž vymezeny jasně. 



Vlastní šetření provedla autorka sama, výsledky potom zpracovala velmi 
přehledně a rovněž za pomoci názorných grafů a odpovídajících statistických 
postupů prezentovala tyto v kapitole výsledky.  
 
Velmi kvalitní je kapitola diskuse, kde se autorka zamýšlí a diskutuje možné 
příčiny svých nálezů, které je zapotřebí považovat za naprosto originální, jelikož 
doposud – jak uvedeno výše – nebyly nikde v dostupném písemnictví 
popisovány. 
 
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 nebyla 
řešena a ne jen z uvedeného důvodu by si práce zasloužila publikovat 
v odborném periodiku. 
 
Závěr: 
Předložená diplomová práce plně splňuje požadavky, které jsou na diplomové 
práce kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout diplomovou práci 
Bc. Veroniky Bartošové k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně. 

 
 
Dotaz pro obhajobu: 
Ve Vaší práci jste dospěla k zajímavým nálezům, které doposud nikdo neobjevil 
resp. na ně nepoukázal. Jaké je vaše doporučení pro další šetření či výzkum 
v této oblasti. 
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