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Bakalářská práce je svým rozsahem i hloubkou zpracování na úrovni diplomové práce, rozsah práce čítá 

78 stran plus 24 stran příloh. Třicet literárních zdrojů (včetně internetových) potvrzuje, že se studentka 

svědomitě věnovala práci. 

Teoretická část práce začíná problematikou pohybových schopností, kdy je patrné, že autorka umí 

pracovat s literaturou. Kapitoly, které pojednávají o jednotlivých pohybových schopnostech, mají stejnou 

strukturu. V kapitole 3. 3. 2 Silové schopnosti (str. 16) se v jednom odstavci objevují dvě věty, které jsou 

mírně matoucí – „…silové schopnosti jsou geneticky určovány přibližně z 65%“ – v další větě je údaj 75%. 

Zdá se, že je zbytečně zařazena kapitola 3. 6 Relaxace. Teoretická část pokračuje tématy, která souvisí 

s názvem práce, tj. s aktivním životním stylem a specifikou testování. 

Autorka pracuje s 5 hypotézami, které řeší pomocí motorických testů a dotazníku. Pozoruhodný je počet 

350 testovaných osob a 280 dotazníků. Studentka využila svého pobytu v Anglii v rámci programu 

Comenius a otestovala i žáky ze zahraničí. Ve výsledkové části jsou srovnávány výsledky hochů a dívek, 

našich i zahraničních žáků. Přínosem práce je porovnání výsledků s výzkumem z roku 2007. Výsledky 

dotazníku jsou zpracovány do grafů, ale např. na str. 66 by mohlo být uvedeno pro větší přehlednost, že 

data znamenají počet. Autorka pečlivě zpracovala výsledky pomocí několika statistických metod, kdy 

přesné tabulky jsou uvedeny v přílohách. Je škoda, že výsledky dalších statistických metod (např. 

směrodatná odchylka či variační rozpětí) nejsou dopracovány do diskuze, kdy by mohly dopomoci 

k vysvětlení některých hodnot. Kladně hodnotím provázanost motorických testů a výsledků z dotazníku 

při vyhodnocení hypotéz. 

 

Práce má správnou strukturu, po formální stránce je v pořádku. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Hodnocení: 

 



 

Otázky k obhajobě: 

1. Můžete pomocí hodnot z pomocných statistických metod vysvětlit některé výsledky? 

2. Jak může škola bojovat proti negativnímu trendu poklesu fyzické zdatnosti dětí? 
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