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Laboratoř sportovní motoriky 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Jméno posluchače Marek Brožík 

Téma práce 
Režimová opatření pro ovlivnění nadváhy a obezity dětí mladšího 

školního věku 

Cíl práce 

 

Hlavním cílem této práce je vytvoření pohybového programu pro 

děti mladšího školního věku, které mají diagnostikovanou nadváhu 

či obezitu. 

Vedoucí bakalářské práce Prof. ing. Václav Bunc, CSc. 

Oponent bakalářské práce Mgr. Barbora Strejcová, Ph.D. 
 

Rozsah práce  81 stran 

stran textu 72 

literárních pramenů (cizojazyčných) 5 

tabulky, grafy, přílohy 6, 0,2 
 

úroveň 
Náročnost tématu na 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti x    

praktické zkušenosti x    

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
x    

 

úroveň 

Kritéria hodnocení práce 
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 BP 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: výborně  
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  

1) Jaká jsou úskalí při realizaci pohybového programu a při dodržování dietního 

jídelníčku u dětí s nadváhou až obezitou? 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 
Bakalářská práce, která je rešeršního charakteru, se jeví jako velmi zdařilá a podrobně 

propracovaná. Student velmi důkladně a svědomitě popsal vybrané téma. Je známo, že právě 

obezita je „nemocí“ číslo jedna. I když se jedná o velmi opakovaný pojem, je velmi důležité si 

uvědomit spíše preventivní opatření (nové sportovní aktivity) než se zaměřovat pouze na 

pasivní boj s touto „nemocí“. Student s postřehem popsal, že se nejedná jen o úpravu 

jídelníčku, ale i o jiné interní a externí vlivy způsobující nabírání kilogramů u dětí. Kdy si 

autor správně uvědomuje externí podporu celé rodiny a rodičů, kteří mají na dítě v tomto 

věku největší vliv. 

Proto by si měli hlavně rodiče uvědomit, připustit si a následně řešit problém obezity. Nadále 

pak reflektuji na výběr adekvátních cvičení pro mírně obézní děti. Je znatelné, že student má 

za sebou zkušenosti z praxe, které vedou k zájmu o danou problematiku. Práci hodnotím jako 

nadprůměrnou, kdy mohu říci, že její rozsah i obsah předčí i diplomové práce.  
 

 

Oponent bakalářské práce: 

Jméno, tituly:  Mgr. Barbora Strejcová, Ph.D.        

V Praze dne:         Podpis: 

 

 


