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Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Laboratoř sportovní motoriky 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Jméno posluchače KOVAŘÍK MICHAL 

Téma práce 
Bakalářská práce se zabývá pohybovým režimem a stravovacími 

návyky dívek ve věku 15-19 let. 

Cíl práce 

 

Zjistit stravovací návyky dívek a monitorovat u této skupiny 

množství a možnosti sportovních aktivit 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Pavel Hráský 

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

Rozsah práce 72 

stran textu 43 

literárních pramenů (cizojazyčných) 41 (10), 5 internetové zdroje 

tabulky, grafy, přílohy 12 tab., 14 grafů, 4 přílohy 
 

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 BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
x    

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
    

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  
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Otázky k obhajobě:  

Jaká byla tělesná hmotnost a tělesná výška dívek?  

Jaký je vztah mezi vzděláním jedince a pohybovými režimy, stravovacími návyky? 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Téma práce je velmi zajímavé a v této době velmi potřebné. Autor si vybral specifickou skupinu 

obyvatel z různých typů škol. Autor stručně a jasně popisuje problematiku snižování potřeby 

pohybových aktivity. Podrobně rozebral a popsal problematiku obezity a stravovacích návyků. 

Teoretická část je na velmi dobré úrovni, protože se drží autor svého tématu a jasně vysvětluje 

zmiňovanou problematiku. 

Metodická část splňuje požadavky bakalářské práce. I přes splněné požadavky, by dotazník mohl 

obsahovat antropometrické údaje (tělesná hmotnost, tělesná výška). Dále je zahrnout do 

vyhodnocení dotazníku. Myslím si, že tyto dvě skupiny až tak velký problém s obezitou neměly. 

Rozdílné výsledky by možná byly jiné u učňovských oborů (kuchař, pekař, cukrář). Autor mohl 

svoji práci minimálně srovnat s výsledky podobných studií s uvedenou skupinou respondentů. 

V diskusi hodnotí pouze své výsledky, ale nesrovnává je s jinými studiemi. Souhrn literatury není 

podle požadované normy. I přes menší nedostatky doporučuji danou práci k obhajobě.    

 

 

Oponent bakalářské práce: 

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

V Praze dne:  2. 5. 2013       Podpis: 

 

 


