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Pohybová aktivita a její vliv na zdraví (Sport versus zdraví)

Hodnocení práce by mělo stručně zahrnovat následující oblasti:
1. Formulace cílů práce
V podkladech pro zadání BP uvedl student následující vymezení:
„Cílem práce je zpracovat vybraná témata zaměřená na vliv sportu na zdraví. Jde o aktuální
problémy, kterých by si měli být vědomi vychovatelé, trenéři a další pracovníci s mládeží.
Jedná se o jak o pozitivní, tak i negativní vlivy na zdraví, které pro děti a mládež může přinést
aktivní zapojení do sportu. Práce nechce popřít významu sportu jak pro fyzické zdraví a
podporu zdravého vývoje, ani významu sportu pro duševní zdraví a jako prevence v oblasti
sociální patologie. Zaměřit se chce však především na negativní jevy se sportem dětí a
mládeže spojené, ať již jsou to zdravotní rizika, problematika dopingu či jiná ohrožení, zvl.
ve vrcholovém sportu. Práce by měla pojednat také o zdravotní tělesné výchově.“
Práce je psána v souladu se stanovením těchto cílů, ovšem tato formulace cílů práce měla být
uvedena, případně rozvedena také v úvodu práce a komentována v závěru práce.
2. Metodika zpracování
Práce je zpracována přehledně, jednotlivé části na sebe logicky navazují, je shrnutím
informací a výsledků celé řady teoretických studií. Právě snaha o shrnutí těchto údajů vedla
k méně samostatnému pojednání těchto skutečností a první - teoretická část práce má poměrně
kompilační charakter. Samostatný výklad a vlastní zpracování problematiky je především pak
v krátké kapitole 8. Za nejvíce nosnou část práce lze považovat „Výzkum“. Tato výzkumná
sonda však mohla být daleko více rozvinuta, výsledky mohly sloužit k rozsáhlejší analýze.
Grafy přehledně dokumentují zajímavé výsledky výzkumné sondy, také mohly být více
popsány. Přesto však jsou z nich zjištěné skutečnosti jasné a výmluvné. Autor dobře
komentuje rozdílnost hypotéz a zjištěných skutečností.
3. Práce s odbornou literaturou (informační zdroje)
Autor BP vychází z rozsáhlé odborné literatury a dalších informačních zdrojů. Odkazy
na citované a užité zdroje odpovídají požadavkům na BP.
4. Celkový postup řešení – viz bod 2.
5. Členění práce (kapitoly, podkapitoly)
Práce je přehledně členěna do kapitol i podkapitol, má všechny náležitosti
požadované struktury.
6. Úroveň jazykového zpracování
Jazyk PB splňuje požadavky na BP.
7. Formální zpracování – celkový dojem
Jazyk PB splňuje požadavky na BP. Úprava práce je vzorná, pečlivě jsou provedeny
grafy doplňující výzkumnou sondu.
8. Odborný přínos práce, její praktické využití
Práci je zaměřena na významu sportu pro zdraví člověka, ale současně je i shrnutím
možných ohrožení zdraví při sportování, podává přehled negativních průvodních jevů
současného sportu. Mohou ji využít pracovníci, kteří působí jako vychovatelé či trenéři i další
pracovníci v oblasti volného času dětí a mládeže, ale i ti, kdož se věnují volnočasovým
sportovním aktivitám dospělých.

9. Naplnění zadání práce
Zadání práce je splněno.
10. Splnění cílů práce, závěry práce a jejich formulace
Cíle práce jsou splněny, připomínky oponenta viz bod 1.
Otázky k obhajobě:
1. Který z Vámi uváděných byste pro udržování zdraví doporučil prakticky pro každý věk,
v jakém rozsahu a proč?
2. Jakým přínosem bylo zpracování této práce pro Vás, co nového Vám přineslo studium
odborné literatury a Vaše formulování problému? Změnil jste na něco názor?
Souhrnné vyjádření:
Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou práci a proto ji
doporučuji k obhajobě.

Navrhuji hodnotit práci známkou:

