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Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

  

Posudek k bakalářské práci 

Jméno posluchače Pavel Vencl 

Téma práce 
Mapování kontextu sedavého chování u vysokoškolských studentů 

Vojenského oboru 

Cíl práce 

 

Cílem práce bylo zmapovat sociální, environmentální a 

psychologické koreláty sedavého chování u vysokoškolských 

studentů Vojenského oboru s využitím metody event-based 

Ecological Momentary Assessment a sportovního náramku Fitbit 

v průběhu jednoho týdne.   

Vedoucí bakalářské práce MUDr. Ing. Tomáš Větrovský, Ph.D.  

Oponent bakalářské práce Prof. MUDr. Jan Heller, CSc.  
 

Rozsah práce  79 stran 

stran textu  69 stran 

literárních pramenů (cizojazyčných) 53, z toho cizojazyčných 23 

tabulky, grafy, přílohy 14 tabulek, 6 grafů a 4 přílohy 
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti x    

praktické zkušenosti x    

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
x    

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce  x   

logická stavba práce x    

práce s českou literaturou včetně citací x    

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
x    

adekvátnost použitých metod x    

hloubka provedené analýzy  x   

stupeň realizovatelnosti řešení  x   

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
x    

stylistická úroveň x    

nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
x    

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
x    

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně         
Vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

     Bakalářská práce se zaměřuje na společensky významné téma pasivního životního stylu, 

konkrétně „sedavého chování“, k jehož monitorování využívá vhodně zvolené kombinace 

objektivních a subjektivních metod. Pro mapování kontextu sezení byla zvolena metoda okamžitého 

posouzení v přirozeném, prostředí, kdy dotazníky byly zasílány na chytrý telefon a byly iniciovány 

poklesem aktivity dle Fitbit náramku. 

   Práce se nadstandardně zaměřuje na metodické a technické problémy monitorování sedavého 

chování, na rozsah platnosti, tj. vymezení platnosti na záměrný výběr dobrovolníků a specifika 

sledované populace i na omezení, daná rozsahem výběru, technickými možnostmi a omezeními, 

např. prodleva přenosu dat a proměnlivost prostředí. Práce je zpravována velice pečlivě, což např. 

dokumentují podrobné charakteristiky všech 16 účastníků studie, podrobný a zdůvodněný rozpis 

pravidel pro iniciaci a výběr přiřazeného dotazníku, vyhodnocení kvality použitých měřících 

zařízení, čemuž je věnována velká část diskuse. Menší část je věnována sociálním, 

environmentálním a psychologickým korelátům sedavého chování, což se objevuje v názvu práce i 

v úvodních částech práce. Jak autor sám uvádí, hlavní význam práce je v ověření metody, která 

svými inovativními funkcemi muže přinést zajímavé výsledky v oblasti detekce a následně redukce 

sedavého chování u různých skupin populace. 

  Jedním z řady zajímavých zjištění autora je skutečnost, že výsledky studie naznačují, že i 

intenzivně sportující studenti, posluchači Vojenského oboru FVS UK, splňující pohybový limit 10 

tisíc kroků denně a více, mohou díky některým aspektům životního stylu spadat do rizikového 

období vzniku sedavého chování. 

 Otázky k obhajobě:  

1) Nakolik posluchači VO FTVS UK kteří se v rámci své výuky intenzivně věnují pohybové 

aktivitě v rámci výuky ve škole, svoji pohybovou aktivitu v rámci svého individuálního 

volného času spíše omezují, jak se např. již dříve prokázalo u studentů sportovních středních 

škol.  

2) Lze předpokládat, že příští odborná profese posluchačů resp. budoucích absolventů VO 

FTVS UK spojena s určitými riziky sedavého chování? 

3) Jaké využití unikátní vypracované metody autor přepokládá?    

    

Závěr: Předložená bakalářská práce Pavla Vencla „Mapování kontextu sedavého chování u 

vysokoškolských studentů Vojenského oboru“, splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, 

práci považuji pro své unikátní zaměření a kvalitní zpracování za nadstandardní a práci doporučuji 

k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou výborně.  

 

 

 

Oponent bakalářské práce: 

Jméno, tituly:  Prof. MUDr. Jan Heller, CSc.          

V Praze dne:  18.8.2020        Podpis: 

 

 


