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 Předložená práce má celkem 36 stran, v seznamu 26 citací, z toho 6 zahraničních. 
Hned v úvodu posudku ale musím konstatovat, že 9 citací jsem v práci nenalezla. Naopak 
citovaná literatura Kříž, Hyšperská, 2009 v přehledu literatury nebyla uvedena. 

 Za cíl práce si autorka zvolila prokázat u osob s poraněním míchy, kteří vlastní psa, 
větší zastoupení pohybové aktivity, než u osob se stejným postižením bez psa. 

 Dále si stanovila vedlejší cíl práce, kdy zjišťovala, zda osoby s poraněním míchy vlastnící 
psa splňují doporučené denní množství pohybové aktivity dle Světové zdravotnické 
organizace. (Domnívám se, že autorka použila k porovnání doporučení Světové zdravotnické 
organizace zaměřenou na zdravou populaci).   

  Z poloviny úvodní kapitoly autorka popisuje obsah své bakalářské práce, místo toho, 
aby uvedla, co jí k výběru tématu přivedlo, co jí na tématu zaujalo, proč si téma zvolila. 
 
 Ačkoliv jde o bakalářskou práci, rozsah teoretické části považuji za obsahově 
nedostatečný. Rešeršní část je zpracována celkem na 9 stranách.  

 Hypotéza předpokládá vyšší míru pohybové aktivity u osob vlastnících psa, než osob 
se stejným postižením bez psa, ale ve výsledkové části nalezneme v tabulkách pohybovou 
aktivitu nízké intenzity, pohybovou aktivitu střední a vysoké intenzity v číselných hodnotách 
celkem 5883, průměr 1961 (v tabulkách bez jednotek, bez přepočtu na hodiny). 

 V metodice práce není dostatečně vysvětleno, jakým způsobem byly získané hodnoty 
z akcelerometru ActiGraph GT3X zpracovány. V charakteristice souboru není uveden 
kalendářní věk ani u skupiny se psem ani u skupiny bez psa. Navíc se domnívám, že zvolený 
soubor nebyl zrovna vhodným výzkumným souborem, jestliže (mimo jedné ženy) jsou 
všichni probandi aktivními sportovci, hráči florbalu na vozíku nebo hráči rugby vozíčkářů. 
Pak sledování pohybové aktivity (se psem a bez psa) po dobu 3 dnů nepovažuji u takových 
sportovců za dostačující.  (Akcelerometr zvládal monitorovat až 21 dní, jak sama v práci 
uvádíte). 

Za nesoulad považuji text na str. 24, (poslední dva řádky), kde uvádíte, že 
akcelerometry jste rozdala na začátku srpna 2018 a hned na další straně (nahoře) uvádíte, že 
akcelerometry začaly měřit v pondělí 23. 7. 2018 a dokonce ukončily měření 20 .8. 2018. 
Termín odevzdání bakalářských i magisterských prací byl do 23. 8. 2018. Obávám se, že 
předložená práce je toho důkazem. 

 Vzhledem k výše uvedeným, z mého pohledu závažným nedostatkům, předloženou 
bakalářskou práci nedoporučuji k obhajobě.  

 

 

V Praze dne 4. září 2018      PaedDr. Květa Prajerová, CSc.  


