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Autor se rozhodl věnovat problematice podpory pohybové aktivity s pomocí moderních 

technologií, se zaměřením zejména na motivační faktory, které je možné ovlivnit.  

Autor se v práci zaměřuje především na pohyb mimo profesionální oblast, tedy na pohyb 

jako součást běžného života a aktivního životního stylu. Teoretickou část otvírá 

vymezením pojetí pohybu a motivací k pohybu, dále již navazuje kapitolou věnovanou 

teorii sebedeterminace, jejím komponentám, zároveň propojuje tuto koncepci s její reflexí 

v oblasti pohybu. Následuje výklad věnovaný teorii goal settingu, specifikuje nároky 

správného nastavení cíle a opět vše provazuje s oblastí pohybu. V závěrečné kapitole 

teoretické části přináší informace o sportovních mobilních aplikacích a jejich možnostech 

v podpoře pohybu.  

Teoretická část je zpracována přehledně, v pojednání o teorii sebedeterminace a teorii 

goal settingu jde autor do hloubky problematiky a přiměřeně jí provazuje se zvolenou 

oblastí zájmu. Výklad je hutný, přesto čtivý a srozumitelný a představuje dobrý podklad 

pro vlastní šetření.   

Vlastní empirické šetření se věnuje otázce možného vlivu nastavení cílů v rámci mobilních 

aplikací na pohyb, konkrétně na počet ušlých kroků. Autor se rozhodl v rámci 

experimentu pro nastavení tří rozdílných úrovní náročnosti cíle u skupin participantů. Pro 

vlastní projekt se inspiroval v již realizovaném výzkumu Moon et al. (2016). Využil volně 

dostupnou aplikaci Pacer Pedometer & Step Tracker, která umožňuje měření kroků a také 

srovnávání výkonu jednotlivých účastníků. Autor pečlivě popisuje jednotlivé kroky 

experimentu. K účasti na něm se podařilo získat 305 zájemců, z nichž 100 prošlo celým 

procesem. Údaje o počtu kroků v jednotlivých skupinách doplnil autor ještě stručným 

dotazováním na subjektivní hodnocení vlivu intervence na výkon. Přehledně jsou 

prezentovány výsledky ve vztahu k jednotlivým hypotézám.  

Pečlivé a tvořivé provedení náročného šetření považuji za velmi zdařilé. Domnívám se, že 

autor díky vlastní invenci získal úctyhodný vzorek participantů a úspěšně je provedl celým 

experimentem. Jde o aspekty výzkumu, které nemusejí být přímo patrné ze samotných  

jeho výstupů, které jsou také zajímavé. 

Práce je adekvátně formálně upravena, drobná chybka nastala v posunu číslování kapitol 

– v rámci kapitoly jedna je uvedena podkapitola 2.1 a pak hned 3. Čerpá z množství 

relevantní tuzemské i zahraniční odborné literatury vč. aktuálních zdrojů, zdroje jsou 

adekvátně citovány. 



 

Závěr: Autor Bc. Marek Katrňák ve své diplomové práci prokázal schopnost samostatné 

tvůrčí práce v daném oboru. Práce vrchovatě splňuje požadavky standardně kladené na 

diplomové práce. Doporučuji ji k obhajobě.  

Navrhuji hodnocení: Výborně 

V Praze dne 14. 5. 2021                                                                   PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 


