
1 

 

Katedra tělesné výchovy UK PedF 
 

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 

Autor: Kamila Mlčochová 
Název práce: Osteochondrosis dissecans 
Oponent bakalářské práce: Mgr. Lenka Vojtíková 
                
 

1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Práce je zaměřena na poměrně málo známé onemocnění – Ostechondrosis dissecans. Téma si 
autorka zvolila na základě vlastní zkušenosti. Vědecké otázky obsahově vycházejí z hlavního i 
z dílčích cílů práce. Cíle práce jsou formulovány jasně a srozumitelně, poměr teoretické a 
praktické části práce je vyvážený, struktura celé práce je přehledná. 

 
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 

literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
V teoretické části autorka přibližuje podstatu celého onemocnění i jeho příčiny, zabývá se i 
anatomií kolenního kloubu. Celá teoretická část je na velice vysoké úrovni. Ačkoliv se jedná o 
náročnější téma, podařilo se autorce zpracovat teoretická východiska velice přehledně a 
odborné termíny převézt na jazyk pochopitelný i pro laika. Využité informační zdroje, ať již 
knižní či internetové plně korespondovaly se zaměřením práce a byly správně citovány či 
parafrázovány. Autorka zpracováním teoretické části své práce prokázala schopnost kvalitní 
práce s odbornou literaturou.  

 
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Celkem bylo formulováno 9 hypotéz. Většina hypotéz je formulována jasně a koresponduje s 
cílem práce. Pouze postrádám informaci, na jakém základě je autorka takto formulovala 
(předchozí výzkumy, informace z literatury, doporučení odborníků…).  

              
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Základní metodu pro testování hypotéz byl dotazník, doplněný metodou rozhovoru. 
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 146 respondentů, rozhovoru pak 2 respondenti, ovšem 
vzhledem k charakteru rozhovoru a odbornosti respondentů je množství získaných informací i 
z rozhovorů dostačené.  
Postup práce je logický a jeho realizace poskytuje přiměřený dostatek informací. 

 
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 

tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Veškeré zjištěné údaje jsou zpracovány do přehledných tabulek a grafů, které jsou doplněny 
podrobnějším popisem. Rozhovory jsou uvedeny v textu práce. V diskusi jsou rozebrány a 
shrnuty výsledky, které jsou souhrnně vyhodnoceny a interpretovány i s ohledem na informace 
získané z rozhovorů.  

 
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a 

hypotézy), přínos a využití výsledků. 
V závěru je přehledně shrnutý záměr i výsledky celé práce. Autorka nastiňuje i možnost dalšího 
využití práce. Bylo by vhodné zmínit, že s ohledem na omezený počet respondentů, který je 
dán charakterem práce, je i zobecnění některých závěrů do jisté míry omezené. Vhodné by 



2 

 

bylo ještě uvést více praktických doporučení pro učitele TV či trenéry, tak aby svým působením 
minimalizovali riziko vzniku tohoto onemocnění. 

 
 
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení 

norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Práce je zpracována přehledně, dodržuje normy i rozsah práce.  Vyskytují i drobné gramatické 
chyby i některé stylistické nedostatky, celkově je úroveň práce v této oblasti velmi dobrá. 
Vyjadřování a formulace myšlenek autorky je na vysoké úrovni, kapitoly jsou sestaveny logicky, 
členěny jasně a přehledně. Citování literatury odpovídá normě. 

 
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 

informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Způsobem zpracování bakalářské práce prokázala autorka orientaci v problematice a 
schopnost přiměřeně kvalitně pracovat s odbornou literaturou a interpretovat získané 
výsledky, čímž prokázala schopnost samostatně vědecky pracovat 

 
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Návrh klasifikace: 
 
 
 
Otázky k obhajobě:  
 
1) Uvádíte rizikové sporty pro vznik onemocnění - Ostechondrosis dissecans. Které sporty jsou 

naopak z tohoto pohledu považovány za bezpečné? Které sporty lze provádět i po léčbě či 
operaci? 
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