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Mgr. Irena Novotná

Hlavním cílem piplomové práce je zhodnotit nejčastější úrazy u házenkářek hrající v sezóně 2017/2018 
nejvyšší soutěž v České republice - MOL ligu a třetí nejvyšš soutěž v České republice - 2. ligu žen. Dalším 
cílem je zjistit, zda jednotlivé týmy mají ve své tréninkové jednotce zařazené regenerační a kompenzační 
cvičení a zda je přítomný fyzioterapeut. 

 Bc. Michaela RAGULOVÁ 
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23 tabulek, 10 obrázků, 42 grafů, 1 dotazník

42 ( 24 Aj)

Zhodnocení  nejčastějších úrazů u házenkářek MOL ligy a 2. ligy žen v České republice 

stupeň hodnocení

Předložená diplomová práce má 80 stran textu. Po formální stránce je práce velmi kvalitní, je psána dobrou 
češtinou a celkově se dobře čte. Citace odpovídají platným normám a principům. Práce je logicky členěna do 
následujících kapitol: úvod, teoretická východiska práce, kde autorka popisuje míčový sport házenou, 
sportovní úrazy obecně i sportovní úrazy v házené. Dále pak popisuje možnosti kompenzace, regenerace a 
prevenci zranění. V kapitole cíle, úkoly a hypotézy si autorka stanuvuje hlavní cíle práce a tzv. další cíle, 
které na základě anonymního nestandardizovaného dotazníku plní. 
 V 5 kapitole autorka práce doložila zajímavé výsledky podložené 42 grafy. V kapitole Diskuze diplomantka 
vhodně konfrontuje svoje výsledky se zahraničními studiemi zahrnujícími problematiku zranění u házenkářek 
a házenkářů. Téma diplomové práce je zajímavé a bylo by vhodným podkladem pro další práci týkající se 
vlastních návrhů prevence zranění u míčového sportu házená.
Otázky
1.Prosím uveďte v jakém období byl nestandardizovaný dotazník házenkářkám rozeslán a v jakém období byl 
zpracován? 2. Jak uvedeno výše, diplomová práce zpracovává informace o zranění a regeneraci poměrně 
obecně, prosím doplňte konkrétní kompenzační a preventivní opatření, tak jak uvádíte na str. 27 pro hráčky 
házené. 3. Z Vaší studie vyplývá minimální zastoupení fyzioterapeuta u hráček 2. ligy žen. Prosím o Váš 
názor na přítomnost fyzioterapeuta u nižších soutěžích ve sportu.  

dílčí výsledky lze využít
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