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Autorka bakalářské práce si za cíl klade zjistit konkrétní zájem o pohybové aktivity u 
vybraného souboru 15 – 19 leté mládeže v regionu Mladá Boleslav. Konkrétní výzkumný vzorek je 
150 žáků z Domova Mládeže ŠKODA AUTO a.s.

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě. Do této části dle mého názoru patří též 
pohybové aktivity uvedené v Praktické části práce v kapitolách 3.2 až 3.3.6.

Praktická část je uvozena formulací hypotéz. První a třetí hypotéza jsou formulovány  v 
kontextu s cílem práce. Otázkou motivace se zabývá druhá hypotéza, zde však přímý vztah k cíli 
práce nespatřuji. Výzkumný vzorek považuji za přiměřený, vhodné jsou též použité výzkumné 
metody, respektive výzkumná metoda dotazníku. Autorka sice uvadí i další výzkumné metody – 
pozorování či rozhovor, ale výsledky uplatnění těchto výzkumných metod nejsou nikde uvedeny. 
Výsledky dotazníku jsou přehledně graficky znázorněny,  jejich interpretace je však až za grafy. 
Vhodnější by bylo uvedení výsledků, jejich statistické i grafické zpracování pohromadě ke každé 
otázce dotazníku. Zlepšila by se přehlednost práce.

Diskuse je přehledná a snaží se být věcná. Při přepočtu výsledků mi v některých aspektech 
neodpovídá procentuální vyjádření, respektive se v celkovém součtu dostávám nad hranici 100%.

Závěry jsou vyvozeny v kontextu s verifikací pracovních hypotéz. Dle mého názoru by zde 
bylo možno vyjádřit konkrétní výsledky výzkumu.

Po obsahové i formální stránce práce splňuje požadavky na ni kladené. Autorka pracovala s 
dostatečným množstvím odborné literatury i dalších informačních zdrojů a vhodně je v textu práce 
cituje. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Hodnocení:

Otázky: Jak je to se sportováním v přírodě v regionu Mladé Boleslavi v zimě?
  Jak jste stanovila 100% při statistickém zpracovávání výsledků dotazníku?

V Brandýse nad Labem 9.5.2011 PaedDr. Ladislav Pokorný


