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Název práce:  Postoje a názory adolescentů ve věku 15 – 18 let ke sportu a pohybovým 

aktivitám 

Cíl práce: Zjišťování a komparování dotazníkem PASA názorů a postojů k pohybovým 

aktivitám a sportu u adolescentní mládeže, zaměřené na studenty 15 – 18leté ze středních škol 

(gymnázií). 

Použité metody: dotazník, komparace 

Celková náročnost tématu je: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Cíl práce zcela splněn. Obsah práce převyšuje svým 

obsahem a rozsahem výzkumu nároky na 

diplomovou práci. 

Logická stavba práce 

 

Práce má logickou výstavbu jednotlivých kapitol. 

Práce s literaturou – citace, vlastní 

komentář  

 

Práce obsahuje velké množství správných citací 

odborníků k dílčím tématům, vlastní komentář je 

stručný, některé poznatky autorů nejsou souhrnně 

komentovány.  

Adekvátnost použitých metod 

 

Použitá metoda odpovídá cíli práce, statistické 

zpracování výsledků je přehledné. 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

K výzkumu byl použit standardizovaný dotazník. 

Určité názornější informování respondentů o 

dotazníku a použitých pojmech by eliminovalo 

některá nepřesná zjištění a jejich výslednou 

interpretaci. 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Text (99 plných stran) je přehledný, úprava stránek 

je velmi pěkná. Práce obsahuje 21 grafů a 57 tabulek. 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Práce je napsána kultivovaným jazykem, jsou 

dodrženy zásady pro psaní odborného textu.  

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: Výsledky jsou v určitých aspektech odlišné 

od starších uvedených výzkumů. Bylo by vhodné zásadní rozdíly jasně vyjádřit a zdůvodnit na 

základě vlastního názoru. Tak by byla práce využitelná jako korektní navázání na předchozí 

výzkumy.  

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná 

Hodnocení práce: Práce postihuje vybrané téma v celé jeho šíři. Podrobný popis teorie 

východisek (charakteristika vývoje věkového období, volný čas, názory a postoje) by bylo 

vhodné zdůvodnit, na konci kapitol komentovat s uvedením využití poznatků a vlastním 

názorem na problematiku. Právě názor studenta, který má blízko k věku respondentů, by 

obohatil názory převážně starších odborníků. Diskuse je zaměřena hlavně na posouzení 

získaných výsledků, její rozšíření o věcné posouzení by zvýšilo zajímavost výsledků výzkumu.  

Připomínky: - Protože byli jako skupina respondentů zvoleni studentky a studenti středních 

škol, |šlo více o Sport pro všechny než o vrcholový sport. Některé otázky by bylo vhodné 

zaměřit na tuto oblast, jak ve výběru pohybových aktivit, tak v typu tělovýchovných zařízení.   

– Absence obliby aerobiku u dívek v r. 2015 byla možná způsobena nepřesnou otázkou. Kdyby 



byl dotaz formulován jako „cvičení s hudbou“ patřil by tam zájem o všechny nové formy 

aerobiku, respektive gymnastiky. Je možno předpokládat, že výsledek by byl jiný. – Jestliže 

studenti nepřikládají význam pohybovým aktivitám jako významnému činiteli zdravotního 

stavu a zdatnosti, nejde o nedostatek v jejich vzdělávání? 

Otázky k obhajobě: 

V jakém věku se formuje vztah k pohybu, k pohybové aktivitě a ke sportu? 

Jak je možné stručně vyjádřit výsledky realizovaného výzkumu a závěry z pohledu 

dostatečnosti pohybové aktivity adolescentů a dostatečnosti nabídky tělovýchovných zařízení? 

Jaká opatření by mohla zvýšit zájem o pohybové a sportovní aktivity pro vybranou věkovou 

skupinu? 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň:  výborně 
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