
Posudek oponenta na magistelskou diplomovou práci

validace české verze dotazniku 3DPAR u adolescentů

autorky Bc. Elišky svobodoYé

Pláce má rozsah 47 stran + 45 stran příloh'
Pojazykové a formální stránce je napsána vyhovujícím způsoben.
Témaje pro tělovýchovné lékařství důležité je potřeba mít validovaný standardní dotaznik.
kterýje mezinifuodně uznaný a v písennictví potDívaný.
PoÚžití krokon]ěfujáko slovnávací metody má své výhody i nevýhody' převzatá algumentace
o ekononické náročnosti srovniíni s konrbinovaným přístrojell] slanovujícím energetický
výdej z vjce paranetli ale povaŽttjí za již zčásti obsolentní _ cena např- přístr.oIe Armband
mezitím klesla na přijatelné hodnoty' statislické metody autorka použilá adekvátni. Výsledek
- nízká korelace mezi dotazníkem a energetickým výdejem zjištěným kokoměrem není
piekvapujíciaje dobrým podnětem pro sestavení budoucího Lombinovaného plotokolukďonlěl dotaz]ík' ktelýn by šlo zjistit energetický výdej přesněji ' o to d;ší pak ále
bude validace.
Refelenční seznam obsahuje 37 prací, \'četně citacícelých monogra],ií kterýclrje alejen
minimum. Reference obsaiují řadu velrni podstatnýcl.i prací z renomovan;ícl zdrojt' ale'je
mi nápadné, že portze tři pláce j sou z roku 20l 1 (z toh; jedna j e oponento",a monógra]ie,
citovaná celá) a Žádná z Ioku 20i2 či ]etošní.
Práce bohuŽel obsaiuje i řadu ne zcela domyšlených citací a dďší nepiesnosti.
Příkladem můŽe strana 9 poslední odstavec: .,Nízká pohybová aktiviá nesvázána s odolností
vůči běžným nemocem' ztrátou funkčni kapacity orgánismu a častějšími případy piedčasnýclr
úmfií."
Autorka Zřejně chtěla iíci
,'Nízká pohybová aktivilaje svázána''..,,' Ale i toto ptohlášení má své podstatné ]imitace:
naskýtají se otázky - Jak nízká pohybová aktivitaje s\'áz{ína s odolnosti vťrči běznjm
nemocem ajakje autorka definuje? Přijak nrzke pohybore aktivite bude kLesat Íimkční
kapacita olganizmu rychleji než u ostatních vrstevníků?
A ještě mám o1ázku ke statistice: při ja} velkén] korelačním koeficientu poiadové korelace by
autorka považovala dotazník 3DPAR u adolescentťl za valiclní?

Práce _ za předpokladu Že autorka své teze adekvátně odplezentuje - splňuje nároky
na magisterskou diplonrovou pláci'
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