
 1

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 
Laboratoř sportovní motoriky 

Posudek oponenta diplomové práce 
Jméno posluchače Martin Čapek 

Téma práce Životní styl a pohybové aktivity u dívek ve věku 11-15 let ve 
vybraných školách Prahy 11 

Cíl práce 
  

Vedoucí diplomové práce Prof.ing.V.Bunc, CSc  

Oponent diplomové práce Mgr. J.Baláš, Ph.D. 
 
Rozsah práce  
stran textu 81 
literárních pramenů (cizojazyčných) Celkem 25 
tabulky, grafy, přílohy 25/17/0 

 

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   X  
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 BP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

  X  

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: X 
 
Práce  je  doporučena k obhajobě.  
 
Navržený klasifikační stupeň:   dobře 

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  
Byl dotazník standardizován na české podmínky? Objevuje se množství „marginálních“ sportů  
(windsurfing, orientační běh, kanoistika) a chybí velmi módní aktivity (aerobik, zumba, pilates, 
power joga, …)? 
V jakém období bylo provedeno dotazníkové šetření? Může mít roční období vliv na výsledky? 
Rozdíl PA a PČ? 
Můžeme zobecňovat závěry, že nejsou rozdíly v množství pohybových aktivit mezi 11-15 letými 
dívkami, když 11letých bylo 28 a 15letých 21? 
Jak můžeme věřit výpovědím dívek v dotazníku?  
Je vhodně nazvána kapitola 5.1 váhové a výškové přírůstky dívek? 
 
Doplňující komentář k hodnocení práce: 
Pozitivně lze hodnotit na práci množství zpracovaných údajů, volbu a aktuálnost tématu a osobní 
angažovanost ve výzkumu. 
Název práce trochu mystifikuje, neboť je zřejmé, že výzkum byl realizován na jedné škole a ne na 
více školách v Praze 11. V práci postrádám kapitolu „diskuze“, nezbytnou součást odborného textu. 
Ve výsledkové části (s. 37-74) je zbytečně „převýsledkováno“. Čtenář se v grafech a tabulkách 
ztrácí. Rovněž je nevhodně a dokonce nesprávně použita indukční statistika. Pro tento typ výsledků 
by bylo vhodnější užít analýzu rozptylu s náležitým post-hoc testem. Co je v tomto případě F test? 
Některé grafy a tabulky jsou nečitelné, useknutý text. V koláčových grafech nejsou označeny 
jednotky měření. Proč byly použity 3D sloupcové grafy? 2D by plně postačily a byly by 
přehlednější. Za výsledkovou část je nelogicky zařazena kapitola „hypotézy“. 
V teoretické části je řešena sémantická stránka používané terminologie: pohybová aktivita, 
pohybová činnost, pohybové jednání,…Autor nedochází k žádným závěrům a pak dokonce používá 
termíny nedefinované v úvodní části (pohybová aktivnost). Rovněž je úvod zatížen množstvím 
zkratek, které jsou definovány až později (PA, PJ, KPA, PC, VJ, MET, …). Obsah kapitoly 2.2 
neodpovídá názvu (s. 18). Citační etika není dodržena. Ačkoli jsou citace v textu zbytečně doplněny 
stranou (nejedná se o přímé citace), některé citace postrádají rok a některé dokonce nesou číslo 
(internetová citace, která je pravděpodobně zkopírována z jiného pramenu). Je škoda, že v práci je 
řada chyb v interpunkci – chybí mezery za tečkou, souvětí nejsou oddělena čárkou, označení kJ.  
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