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Práce je zpracována na 118 stranách textu, obsahuje 7 příloh a uvádí úctyhodných 144 zdrojů. 

Teoretická část je zpracována na 30 stranách v logické struktuře a na základě celkem široké 

rešerše již uvedených zdrojů.  Poněkud povrchně zpracovaná je kap. 1.5 Motivace, jako 

zdroje uvádí pouze 3 české práce, a kromě úvodní věty problematiku motivace vůbec 

nepropojuje s tématem práce, přitom ve výzkumné části se dále motivací zabývá. V teoretické 

části autorka prokazuje dobrou stylistickou úroveň. 

Výzkum se v praktické části věnuje studentům středních škol bez maturity, s výučním listem. 

Volbu této skupiny mládeže je třeba pozitivně ohodnotit, protože se této skupině věnuje jen 

málo prací a z hlediska životního stylu je rizikovou skupinou. 

Na s. 30 je formulován cíl analyzovat bariéry aktivního životního stylu u hypokinetické 

mládeže a určit z jakého důvodu nemají dostatečné množství pohybové aktivity. Z cíle 

vyplývá vědecká otázka „Co brání inaktivním studentům v aktivnějším životním stylu?“ Pět 

hypotéz však ne zcela odpovídá cíli a vědecké otázce, pouze 4. a 5. hypotéza se váže 

k předpokládaným bariérám. Celkově jsou hypotézy jednoduché a u jiných skupin zjištěné. 

První tři hypotézy se váží spíše k objemu aktivity, oblíbenosti školní TV a motivaci k aktivitě, 

což nejsou bariéry, ale bylo by možné z nich identifikovat názory a profil hypokinetického 

adolescenta včetně určitých bariér. Další předpokládají vliv rodičů a podmínek. Zároveň jsou 

hypotézy formulovány nekonkrétně – tedy pomocí pojmů „větší množství“, “více oblíbená“. 

Postrádám tedy zjištění statistické významnosti v datech, které se váží k 1. hypotéze. U řady 

dalších výsledků, které se neváží k hypotézám, tato významnost byla zjišťována. Dále 

vyjmenované úkoly výzkumu napovídají možnosti i hlubší analýzy a identifikace bariér 

(hodnotu  BMI, názory na TV).  

Metodika práce je popsána vhodně a dostatečně. Lze ocenit design výzkumu, který spojoval 

kvantitativní a kvalitativní přístup a byl realizován dvoustupňově: Kvantitativní zjišťování 

vztahu k TV pomocí dotazníku a monitoring pohybové aktivity pomocí fitness náramků, 

následně kvalitativní rozhovory se studenty inaktivními dle výsledků monitoringu. Velmi 

pěkně je popsána metodologie kvalitativní části výzkumu – kategorizace názorů, kde již 

předem odhadované kategorie navozují širší důvody i motivy, než předpokládají hypotézy. 

Toto zpracování předpokládá dovednost vést rozhovory a správně je interpretovat, což právě 

práce může ověřovat a bývalo by bylo vhodné to zakomponovat do cíle práce. 

Práce je dále rozdělena na kvantitativní výsledky monitorování pohybové aktivity jako 

hlediska pro identifikaci inaktivních studentů, a dotazníkového šetření a následně výsledky 

kvalitativní části – strukturovaného rozhovoru. Za zásadní je považován kvalitativní rozhovor 



s inaktivními adolescenty, avšak více informací je získáno z kvantitativního šetření.  U každé 

části výzkumu je uvedena ihned i diskuse. Bohužel není pak uvedena diskuse k celému 

výzkumu v propojení obou metod výzkumu, což považuji za nedostatek. 

Doporučený počet kroků byl hranicí, která rozčlenila skupinu studentů na aktivní a inaktivní, 

což lze považovat za vhodné, jasné a snadno dostupné hledisko. Opakovaně zjištěný nižší 

počet kroků o víkendech, jak předpokládala H1, není ověřen statisticky, jak už bylo uvedeno. 

Výsledky rozsáhlého dotazníku, který je uváděn jen jako doplňková metoda, jsou však 

těžištěm práce na více než 40 stranách. Jsou přehledně zpracovány a rozdíly statisticky 

ověřeny na hladině významnosti 0,05, 0,01 a 0,001. Takže tyto výsledky přinášejí celou řadu 

velmi zajímavých informací o rozdílech v mnoha aspektech vztahů k pohybové aktivitě a TV 

z hlediska pohlaví a aktivnosti, které však nejsou v práci, dle mého názoru, dostatečně 

využity. Ukazují určité rozdíly mezi aktivními a inaktivními adolescenty, z kterých lze vyčíst 

jak požadované bariéry, tak i určitý profil inaktivního adolescenta.  

V diskusi k této části se jedná spíše o souhrn výsledků, diskuse se týká pouze potvrzení nižší 

aktivity o víkendech se třemi dalšími pracemi. Názory na TV a další zjištění jsou již jen 

zopakovány, škoda že nejsou diskutovány s jinými výsledky, minimálně s českými 

(Rychtecký, Mužík, Jansa) i zahraničními, a také s názory vlastním. Závěry této části 

vyhodnocují dvě první hypotézy, kdy u 2. z nich se potvrzuje, že TV je oblíbenější u 

aktivnějších žáků, ale o dva odstavce výše je naopak uveden zajímavý závěr, že oblíbenost 

TV více závisí na pohlaví než na vlastní aktivitě, což si tedy vzájemně odporuje. Prosím o 

vysvětlení. 

Zpracováni kvalitativní části je názorné a vhodné, přináší některé spíše očekávané výsledky, 

ale i nové pohledy (závazek, influenceři). Autorka však setrvává v primárně určených 

kategoriích, aniž by vnímala jejich průniky, dané subjektivními názory. Např. chlapci uvádějí, 

že jim pro zapojení do aktivit nechybí dovednosti, ale v odpovědích na jinou kategorii otázek 

(Nesoulad se sportovním týmem) chlapec říká (s.94): „nebyl jsem dost dobrý“ – tedy vlastně 

neměl dostatečné dovednosti… Diskuse k této části je opět spíše souhrnem a vyhodnocením 

zbývajících hypotéz. Prolínají se zde bariéry a motivace, výsledky nejsou propojeny 

s výsledky kvantitativní části.  

Teprve v kap. Závěry a doporučení dochází k propojení výsledků obou částí a kapitola spíše 

odpovídá diskusi a skutečně uvádí zjištěné výsledky ve vztahu k cíli. Vzhledem k tomu, že 

text je popisný a nepřehledný, bylo by třeba jasně formulovat závěry: strukturovaně uvést 

zjištěné bariéry, uváděné důvody inaktivity a následně jasně a krátce uvést, co, dle názorů a 

odpovědí, může tyto adolescenty k pohybové aktivitě motivovat.  

Pro další výzkum může být tato práce příkladem pro využití kombinace kvantitativních i 

kvalitativních metod a potvrzením, že právě kvalitativní metody jsou pro šetření v určité 

oblasti problémů kinantropologie vhodné a přinášejí konkrétní a hlubší informace a názory. 

Autorka mohla právě v diskusi i v závěrech uvést konkrétní zkušenosti a názory na uplatnění 

těchto metod i jejich případná úskalí. 

Formálně je práce na odpovídající úrovni, obsahuje drobné chyby jazykové a stylistické, které 

jsou spíše běžnými překlepy (s. 6 a 106 – chybí čárky, 26 – o intenzitě pohybové aktivitě, 28 

– se nimž, …) 



 

 

Celkové zhodnocení 

Práce prokázala schopnost autorky dobře pracovat s rozsáhlými odbornými zdroji, a je třeba 

ocenit ojedinělý přístup v kombinaci výzkumných metod. Práce uvádí řadu přínosných 

výsledků, ale chybí jasnější a strukturované formulování závěrů. Přes výše uvedené 

připomínky práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky: Zdůvodněte formulaci hypotéz a opomenutí výpočtu statistické významnosti. 

              Prosím o jasný výčet bariér. 

              Jaký je tedy důvod, proč inaktivní adolescenti nemají dostatek pohybové aktivity? 

              Jaká jsou úskalí realizace kvalitativní metody a co můžete doporučit? 
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