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3. Využitelnost výsledků práce v praxi: průměrná nadprůměrná

4. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
Předkládaná práce se zabývá dle mého názoru velmi důležitým tématem, nicméně k současné podobě 
mám některé připomínky.  Již v samotném abstraktu vymezení cíle je naspáno víc než do části cíle 
patří. V názvu je termín vliv. V cíli je zvláštní slovní spojení "potencionální spojitost"... Jelikož autor 
hovoří o vlivu, následně o potencionální spojitosti a poté je v metodách uvedena faktorová a korelační 
analýzy není mi jasné, jak chce vlastně ověřit ten "vliv". V samotné výsledkové části abstraktu se 
poměrně těžko orientuji. Z textu "Všechny cíle měly podle výzkumného souboru vliv na postup studentů 
do druhého ročníku. Model kurzu i po ověření faktorovu analýzou tak byl nastavený správně", skutečně 
nevím na základě jakých kritérií bylo co nastaveno správně... Chybí konkrétní závěr... na základě 
dalších dat... jakých dalších bylo navrženo na to co změnit.... To není závěr diplomové práce.

Teoretická východiska jsou dle mého názoru velmi solidně zprapcvána, Místy až na můj vkus moc 
detailně, ovšem nijak v rozporu s nároky na diplomovou práci. To co mě trochu zarazilo, je absence 
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Vyhodnocení potencionální spojitosti mezi absolvováním nepovinného seznamovacího kurzu u Máchova 
jezera a úspěstností studia u studentů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Deskritpíva 
dané akce a výběr respondentů. Definice spojení slov úspěch studia a na základě těchto získaných 
informací poskytnutí doporučení pro vedení UK FTVS, zdali zde skutečně existuje souvislost, případně 
jak tento kurz upravit, aby byl efektivnější.

Vliv absolvování adaptačního kurzu na studium studentů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity 
Karlova
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formulovaných hypotéz. Podle jakých kritérií pak chce autor objektivně zhodnotit míru vlivu zvolené 
proměnné na postup do dalšího ročníku. Vymezení výzkumného souboru je v pořádku, velikost souboru 
pro užití faktorové analýzy také v pořádku... Výsledková část. Zde vidím zásadní problém. Za prvé je 
nutné si uvědomit co je skutečně cílem. Pokud zjistit míru vlivu, pak je celá výsledková část sestavena 
špatně. Z pohledu kvantitativního výzkumu je potřeba od kroku obsahové validity dotazníku (spíš 
ankety) přes explorativní ověření struktury prostřednictvím užité EFA přes popis jak byly vypočteny 
kompozitní skóry ve finální struktuře. Dle mě také chybí skutečné ověření struktury za pomoci 
konfirmativní FA. Pokud mám tyto výsledky, měl bych hlavně vědět  kolik osob, které absolvovaly kurz 
postoupily dál a také nepostupily dál a pak kolik osob, které kurz neabsolvovaly postoupilo, respektivě 
nepostoupilo dál. To je totiž hlavní nutností, abych zjistil, zda absolvování kurzu významně ovlivňuje 
postup do dalšího ročníku. Jenže tento přístup v práci nikde není. Navíc použití korelační analýzy je v 
tomto případě nesprávně, protože, korelace hovoří o vztahu nikoliv o vlivu. Adekvátní metodou by v 
tomto případě bylo užití ODDS ratio nebo Relative risk, což jsou metody chí-kvadrátové podstaty 
vycházející z  principů kontingenční tabulky. V diskusi je toho sice napsáno hodně, ale k danému vlivu 
je toho skutečně velmi málo. Když se ohlédnu za samotným tematem a názvem, pak si také myslím, že 
možná vhodnější by bylo specifikovat, že vliv byl sledován na postu p do dalšího ročníku nikoliv na 
studium. V práci se objevuje standardní množství překlepů. 


