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Název práce: Porovnání možnosti měření intenzity fyzické aktivity na základě počtu 
kroků a údajů o tepové frekvenci u dospělých, školních a předškolních dětí 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo zmapování oblasti zabývající se měřením fyzické aktivity a 
hodnocením úrovně intenzity fyzické aktivity. Nedostatečný pohyb a sedavý způsob 
života patří do moderního životního stylu, přináší s sebou však rizika bolestí zad, 
nadváhy a někdy i obezity, která úzce souvisí s řadou dalších komplikací, kterými 
mohou být kardiovaskulární choroby nebo diabetes 2. typu. Pohyb je však zcela 
zásadní i u dětí, kdy dostatečná fyzická aktivita vede ke správnému vytvoření 
posturálních stereotypů a rozvoji kognitivních funkcí. Existuje řada konvenčních 
přístupů pro klasifikaci jednotlivých úrovní intenzity fyzické aktivity, ty jsou však 
mnohdy těžkopádné a nevhodné aplikovat u dětské populace. Cílem tedy bylo 
ověření hypotézy, zda by pro hodnocení fyzické aktivity bylo možné využít zařízení 
nositelné elektroniky (tzv. wearables, jejichž nespornou výhodou je jednoduchá 
obsluha a nízká pořizovací cena) a případně porovnat jednotlivé možné parametry 
(počet kroků za určitý časový interval, srdeční frekvenci, …) v souvislosti 
s adekvátností jejich použití. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je přehledně členěná na kapitoly a jednotlivé podkapitoly, názvy kapitol 
odpovídají obsahu. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Ano. 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
Vlastní výsledky nejsou obsaženy. 
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je dobrá, přiložené obrázky a grafy mají vhodně zvolené 
popisky. Po jazykové stránce shledávám drobné nedostatky při tvorbě souvětí, která 
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jsou mnohdy až příliš složitá a čtenářovi tak uniká, co chtěl autor sdělit. 
 
 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Student Michal Jarco splnil všechny cíle práce a ta také splňuje všechny požadavky 
literární rešerše. V průběhu vypracovávání dodržoval stanovené termíny, aktivně si 
vyhledával literární zdroje a samostatně pracoval s veškerým potřebným softwarem 
(citace, vyhledávání zdrojů). Jedinou výtku mám k počátečnímu pracovnímu 
nasazení, které rozhodně nemohu nazvat aktivním a také k jazykové úrovni textu, 
která bohužel lehce snižuje kvalitu práce. Veškeré nedostatky pak byly svědomitě 
dohnány a musím vyzdvihnout i aktivní účast na Studentské vědecké konferenci 
pořádané FBMI ČVUT, kde student výsledky své práce prezentoval. 
 
 

Otázky a připomínky školitele/oponenta: 
 
- 
 

Návrh hodnocení: 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ve Wordu nebo PDF nejpozději do 
26.5. 2021  na adresu petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro 
studenty), a dále podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu: 

 doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 

Katedra antropologie a genetiky člověka 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 7 
128 44 Praha 2 
Česká republika 
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