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Cíl práce 

 

The aim of the study is to evaluate habitual physical activity of 

Portuguese university students and to find out if they are meeting 

physical activity recommendations and could be seen as a sample of 

active popultion 
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Rozsah práce   

stran textu 98 

literárních pramenů (cizojazyčných) 66 

tabulky, grafy, přílohy  
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti x    

praktické zkušenosti x    

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
x    

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce x    

logická stavba práce x    

práce s českou literaturou včetně citací     

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
  x  

adekvátnost použitých metod X    

hloubka provedené analýzy X    

stupeň realizovatelnosti řešení X    

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
 X   

stylistická úroveň X    

nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
X    

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
X    

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
X    

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

X    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce  je   doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň:  

výborně - velmi dobře 
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Otázky k obhajobě:  

 

Platí univerzálně autorčino tvrzení str. 43 „More PA an individual does more health benefits 

he/she gains? 

Jaký vliv může mít praktická výuka ve škole na objem prázdninových PA?  Reakce na 

nezařazení 2.ročníku do statistické analýzy  

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Práce má velmi kvalitní teoretický rozbor a ukazuje autorčinu orientaci v dané problematice. Použití 

a vyhodnocení mezinárodního dotazníku považuji za nadstandardní pro tento typ práce. 

Některé připomínky 

Chybí celá řada citaci z textu v závěrečném přehledu (IPAQ, Slideshare, Wikipedia,  Exercise and 

PA Resource Center,… Ve výsledcích je „přegrafováno“. Řada výsledků se opakuje a kapitola se 

stává nepřehlednou. Pro příští práce doporučuji vybrat nejpodstatnější a statistické vyhodnocení 

spojit s deskriptivní částí. Směrodatné odchylky se obyčejně zobrazují jako chybové úsečky a ne 

jako samostatný sloupec (fig. 12). Zaokrouhlovat by se mělo na jednotky měření, tj. na celé minuty 

a ne tisíciny minuty nebo roku ad. (Table 22). 

V diskuzi není jediný odkaz na literaturu. V této části se obyčejně zařazují výsledky do širšího 

kontextu realizovaných odborných prací.  
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