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Přínosnost diplomantem zpracovaného tématu lze vidět v několika rovinách. V první řadě 

zapojení do studie přineslo účastníkům hmatatelný důkaz o přínosu stanovování si cílů při 

sportovní fyzické aktivitě na motivaci k této fyzické aktivitě. Fyzickou aktivitu autor 

neprezentoval jen jako sportování v obecném slova smyslu, ale jako jakýkoliv pohyb při 

běžném denním režimu člověka. V druhé řadě autor správně doplnil teoretické poznatky o 

důležitosti nastavování cílů v krátkodobých experimentech a svůj výzkum koncipoval 

ve střednědobém horizontu 28 dní. V neposlední řadě pak práce představuje elegantní řešení 

při nedostatečné vnitřní motivaci k pohybu prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu. 

 

Cíli práce jsou podle slov autora zjistit, 1) zda snaha o splnění cíle povede dotyčného k vyšší 

fyzické aktivitě, 2) zda ambicióznější, náročnější cíle povedou k vyšším výkonům a 3) zda se 

úspěšnost dosahování cílů liší v závislosti na délce trvání výzkumu. Na základě těchto cílů byly 

správně formulovány výzkumné hypotézy.  

 



Po formální stránce předložená práce obsahuje 79 stran textu včetně seznamu literatury. 

Dalších 12 stran obsahuje přílohy. Seznam literatury je složen ze 142 titulů, drtivá většina z nich 

je v anglickém jazyce. Je třeba ocenit aktuálnost vybraných zdrojů, mnoho z nich je z roku 2016 

či novější. Zároveň se v seznamu literatury objevují i klasické monografie. Práce je rozdělena 

do 11 kapitol (6 teoretických a 5 empiricky zaměřených) opatřených samostatným úvodem a 

závěrem. Lehce matoucí může být pro čtenáře drobná chyba v číslování prvních kapitol 1. a 

2.1. V textu se taktéž objevuje několik dalších drobných chyb (např: str 7 – zřejmě chybí slovo 

„nastavování“ v prostředním odstavci; na str. 13 věta: „Takový kontext vytváření pro udržení 

optimální úrovně motivace.“ nedává smysl.  

  

Teoretická část práce je přehledně členěna do čtyř hlavních kapitol (Pohyb a fyzická aktivita, 

Teorie sebedeterminace, Teorie goal settingu a Sportovní mobilní aplikace). Oblasti v těchto 

kapitolách jsou srozumitelně představeny a dobře zohledňují veškeré aspekty, na kterých je pak 

postaven design výzkumného projektu. V jednotlivých kapitolách autor jednotlivé teorie a 

koncepty vykresluje i pomocí konkrétních příkladů (cíle zhubnout, uběhnout určitý počet km 

atd.) a velmi dobře tak čtenáře připravuje na empirickou část práce. Autor krátce uvádí, že 

bychom neměli zapomínat ani na sociální rozměr pohybových aktivit. Toto téma by si jistě 

zasloužilo větší pozornost v teoretické části práce, neboť v období dětství a dospívání je často 

sociální rozměr jednou z hlavních motivací držící člověka u pohybové aktivity a vytvářející tak 

návyk člověka k dané sportovní aktivitě.  

 

Výzkumná část plynule navazuje na teoretickou část práce. Autor přehledně představuje 

východiska a cíle výzkumu, výzkumný projekt, výzkumný soubor a výsledky. V diskusi se pak 

věnuje jednotlivým limitům práce a její případné rozpracování jejímu případnému 

rozpracování. Autor diplomové práce vhodně reagoval na období, ve kterém probíhal sběr dat 

(pandemie a s tím související vládní opatření) a jako hlavní médium využil mobilní aplikaci, 

kterou si účastníci výzkumu nainstalovali do mobilních telefonů. Tím omezil osobní kontakt 

s účastníky, nicméně, jak sám autor zmiňuje, u většiny účastníků se pak jednalo o jednostrannou 

komunikaci ze strany výzkumníka k účastníkům.  

Určitý limit výzkumné části práce spatřuji v nezohlednění jiných fyzických aktivit, při kterých 

účastníci nemuseli mít mobil u sebe. Subjektivně tak mohli svůj denní cíl dostatečného pohybu 

splnit, ovšem z hlediska nastavené metriky se jim tento den splněný cíl nezapočítal. Tím, že 



sběr dat probíhal v měsíci březnu, zatímco stanovování základní baseline vycházelo z dat 

v měsíci únoru, dá se předpokládat rozdílné možnosti pro pohybovou aktivitu z hlediska počasí 

v těchto měsících. Nicméně tento aspekt autor práce zohledňuje v diskusi, zároveň v teoretické 

části práce se autor práce zabýval i sociální blízkostí jako základní psychickou potřebou, je tedy 

předpoklad, že se někteří účastníky účastníci mohli věnovat i týmovým sportům (v době 

opatření pouze venkovním variantám) během trvání výzkumu, které se ovšem do počítaných 

kroků nezapočítávaly. Dále pak podkapitola Metody získávání a zpracování dat mohla 

obsahovat i informaci o využitém statistickém programu. 

Celkově práci považuji za přínosnou nejen pro samotné účastníky výzkumu, kteří si mohli 

ověřit, že nastavení cíle má vliv na následnou žádoucí sportovní aktivitu. Velmi pozitivně 

hodnotím i délku výzkumu (28 dní) oproti kratším výzkumům uvedených v teoretické části 

práce. Zpestřením výzkumu pro účastníky byly jistě i nahrané videoinstrukce, které lehce 

suplovaly omezený kontakt výzkumníka s účastníky. 

Dále uvádím, že autor: 

- předložil práci s přehlednou a dobře strukturovanou teoretickou částí 

- v rámci empirické části jasně formuloval výzkumné cíle a k nim přidružené výzkumné 

hypotézy 

- výsledky své studie dokázal velmi přehledně a srozumitelně představit 

- v rámci diskuse dokázal pojmenovat možná omezení svého výzkumu 

 

Závěr 

 

Marek Katrňák předložil práci, která splňuje požadavky na diplomové práce kladené. 

Doporučuji proto, aby se práce stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK. 

Zároveň komisi navrhuji diplomovou práci hodnotit známkou velmi dobře.  

 

 

V Praze 14.5.2021      Mgr. Martin Macháček 


