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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 

 
Bakalářská práce zkoumá jaký má sport vliv na kouření a spotřebu alkoholu. Práce je psaná česky, 
má 38 stran (bez použité literatury a příloh), autor cituje 29 zdrojů a užívá obrázky/tabulky pro ilustraci. 
 
V první části práce se autor věnuje popisu významu sportu pro dnešního člověka a motivacím, které 
vedou lidi ke sportování. Ve druhé části se zamýšlí nad zhoršující se fyzickou aktivitou obyvatelstva 
zejména ve vyspělých zemích a nad celkovými společenskými náklady, které z tohoto trendu vznikají. 
Dále v této části autor analyzuje možnosti investic zdravotniho systemu do podpory fyzické aktivity a 
jejich nákladovou efektivnost. Ve třetí části autor představuje základní literaturu, popisuje, jak má 
vypadat správný dotazníkový výzkum, jaký dotazník autor sám sestavil a popisuje data. Čtvrtá část je 
zaměřena na metodologii výzkumu, konkrétně popisuje modely OLS, tobit, probit pro analýzu vlivu 
sportu na kouření a intervalovou regresi pro analýzu vlivu sportu na spotřebu alkoholu. Závěrečná část 
analyzuje a shrnuje výsledky šetření.  
 
Přínos této práce je ověření negativního vztahu mezi sportem a kouřením na základě dotazníkového 
šetření u středoškolských studentů.  
 
K práci Štefana Michliana mám následující připomínku, která by měla být vysvětlena při obhajobě: 
 

 Při čtení práce nabýváme dojmu, že studie vlivu sportu na kouření a spotřebu alkoholu bude 
zahrnovat všechny věkové skupiny. Postupně pak zjišťujeme, že dotaznikové šetření bylo 
distribuováno jen na středních školách (autor se jistě inspiroval závěrem Kumara(2005), jak 
sám zmiňuje, že by se neměla propásnout příležitost provádět dotazník na školách, protože 
potenciální respondenti jsou pohromadě). Až v příloze pak, že dotazník byl distribuován jen 
v Pardubicich. V závěru však autor zmiňuje, že přínosem práce vidí v tom, že se mu podařilo 
zmapovat situaci v ČR a tím získat dobrý důkaz, že existuje negativní vztah mezi sportem a 
kouřením. Na základě čeho autor usuzuje, že vzorek středoškolských studentů je 
reprezentativní pro celou ČR?  
Navrhoval bych, aby autor v práci již v úvodu zmínil, že zkoumání bude provedeno na 
středoškolských studentech a odůvodnil, proč vybral střední školy pouze z Pardubic. 
Domnívám se, že autor měl vzorek škol diverzifikovat a mít střední školy i z jiných regionů ČR 
a různě velkých měst. Jsem přesvědčen, že životní styl lidí se liší od lidí žijících v krajských 
městech a těch, žijících v maloměstech/vesnicich. V práci by toto mělo být vzpomenuto. 
Velice zajímavé by bylo také mít porovnání se střední školou s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy/sportovních gymnázií.  

 
Dále mám několik menších připomínek, které by měly sloužit spíše pro další vylepšení, pokud se 
Štefan rozhodne tímto tématem v budoucnu dále zabývat.  
 

 Konzistentnost při psaní autorského singuláru nebo plurálu. Autor by měl celou práci psát buď 
jako „já“ nebo „my“ a neskákat z jednoho na druhé. Nejvíce se to oběvuje v závěru. „Ztotožnil 
jsem se...“, „V rámci naší práce...“, atd...  

 Zamyšlení se nad zhoršující se fyzickou aktivitou obyvatelstva zejména ve vyspělých zemích 
vychází mimo jiné také ze zprávy WHO (2002), která je deset let stará. WHO vydává zprávu, i 
když vždy na jiné téma, skoro každý rok. Opravdu v žádném novějším reportu nebyla 
informace o fyzické aktivitě obyvatelstva? Na jakém vzorku obyvatelstva WHO tuto aktivitu 
počítala? 

  Překlep: chybí z strana 13 – ať už důvodu; chybí r strana 23 – pávě. 
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 Co se stalo s výsledky pilotáže? Jsou součástí dat? Byl výsledný dotazník opět distribuován 

mezi studenty odpovídající na pilotáž? 

 Odkazy na přílohy. První odkaz na přílohu je na přílohu 3 na straně 23. Kde jsou odkazy na 
přílohu 1 a 2? Hodilo by se mít tyto odkazy ve stejné podkapitole 3.3.1 Sampling.  

 Odkazy na obrázky jsou v textu jen na obrázky 1 a 8. Kde jsou odkazy na ostatní obrázky?  

 Spíše než obrázky by měly být tabulky.  

 Nadpis obrázků by mohl být přehlednějším (větším) písmem. 

 U druhé otázky dotazníku autor zmiňuje, že zvažoval jakým způsobem kvantifikovat vztah 
k alkoholu. Nebylo by snadné v dotazníku přidat k této otázce podotázku typu: Jsou-li tvé 
výdaje na alkohol nenulové, jaký druh alkoholických nápojů nejvíce piješ? A na zaškrtnutí by 
byly boxy pivo, víno, míchané, tvrdé.  

 Číslování rovnic zcela chybí. 

 Podkapitoly 4.1.2 a 4.1.3 by neměly stejnou úrovní nadpisu jako 4.1.1 Předpoklady OLS, ale o 
roveň nižší. 

 Akademický jazky. Kladně hodnotím osobitost autora, avšak měl by se vyvarovat slovům jako 
„naštěstí“ str. 24, „nějakým způsobem“  str. 31, „trochu čekal“ str 35, etc. 

 Podkapitola 4.4 by zasloužila zmínku na začátku v textu, že intervalová regrese je prováděna 
z důvodu hledání vztahu sportu a spotřeby alkoholu.  

 
Závěrem bych dodal, že práce se zabývá zajímavým tématem, které stojí za to analyzovat. Autor 
v práci podává osobitý přístup a ví, jak zpracovat nasbíraná data pomocí dotazníku a jak správně 
okomentovat výsledky. Tato bakalářská práce reprezentuje dobrý začátek dalších prací v tomto 
směru. Pro obhajobu bakalářské práce je relevantní pouze první bod. Zbytek může být vynechán. 
 
Navrhuji známku 1 (výborně). 
 
 
 

SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 

CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 18 

Methods                      (max. 30 points) 27 

Contribution                 (max. 30 points) 26 

Manuscript Form         (max. 20 points) 17 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 88 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 1 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 
TOTAL POINTS GRADE   

81 – 100 1 = excellent = výborně 

61 – 80 2 = good = velmi dobře 

41 – 60 3 = satisfactory = dobře 

0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


