
Diplomantka navrhla řešené téma sama. Vedly ji k tomu důvody existence daného problému v praxi
města, v němž žije. Jedná se o téma, jemuž by měla být věnována zvýšená pozornost na úrovni
jednotlivých obcí, popř. krajů a to z důvodů, o nichž diplomantka hovoří v úvodních kapitolách své
práce.
Práce je empirického deskriptivního charakteru a tomu odpovídá i struktura práce. Členění do kapitol je
logické a rozvíjí řešené téma jak v teoretické, tak výzkumné části. Diplomantka pracovala s adekvátní
literaturou při zdůvodnění významu sportu pro dospělou populaci a vymezení faktorů ovlivňujících její
účast ve sportu. Dobře stanovila cíle a úkoly práce. Vcelku nadbytečně uvádí vědecké otázky a v podobě
neodpovídající nějakému teoretickému poznatku o účasti ve sportu. Vzhledem popisnému charakteru
výzkumu nebylo třeba stanovovat hypotézy.V metodologické části představuje a dobře popisuje sběr dat
(smíšený výzkum. V práci zmiňuje existenci potíží při sběru dat v rámci de facto výzkumu veřejného
mínění (zde o sportování) a na tento problém sama upozorňuje. Zde je nutno souhlasit, že v rámci
diplomové práce v současné době není jednoduché kontaktovat respondenty a mít k dispozici
reprezentativní vzorek. Navíc elektronické dotazování je zatíženo řadou otázek týkajících se vnější
validity.Výsledková část podává řadu užitečných faktů o účasti ve sportu občanů Hradce Králové, a to
jak z hlediska nabídky, tak z hlediska spokojenosti a poptávky sportujících. Poněkud nezvyklé je
propojení kapitol Výsledky a diskuze a taktéž charakteristiky města a sportovní infrastruktury (s.32).
Samostatná kapitola Diskuze by diplomantku pravděpodobně vedla k podrobnějšímu propojení a hlubší
analýze výsledků a to i ve vztahu k poznatkům z teoretické části.
V závěru autorka zbytečně opakuje výčet např. vědeckých otázek. V práci se vyskytují zbytečné
překlepy či nedokončená slova.
Nicméně celkově lze považovat práci za zdařilou, přinášející řadu zajímavých poznatků a podnětů pro
vylepšení situace v péči o sport občanů Hradce Králové. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením
velmi dobře či výborně dle průběhu obhajoby.
Otázky k obhajobě:
1)Charakterizujte problémy spojené s elektronickým dotazováním
2)Posuďte pramen Sallis a kol. (2000) z hlediska vymezení faktorů ovlivňujících zdravý životní styl a
sport – disjunktnost těchto faktorů 
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