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Jedná se o experimentální práci obsahující 34 stran Vlastního textu, referenční
seznam óítající Více neŽ 80 odkazů a 4 strany příloh' Autorka si za svůj cíl výyčila
oVěřilfunkci relativně nového typu krokoměru v podmínkách běžného Života U dětí'
Nutno podotknout, Že tento krokoměrještě u dětí validován není' \.ýběr tématu tedy
hodnotím kladně'

První ěást práce obsahuje sotidni teoretický základ pro část experimentální a je

členěna do přiměřeně rozsáhlých kapitol pojednávajícich o pohybové aKivitě a jejím

Vlivu, o monitoraci pohybové aktivity a o kÍokoměrech. Na základě \.ýchodisek
VyplýVajících z teorďického přehledu je stanoven cíl práce a hypotézy.

Po teorďickém úvodu následuje praktická část členěná do standardních oddílů'
l\4etodika experimentu je popsána dostatečně včetně statistického zpracování.
Výstedky jsou prezentovány jak formou textu, tak formou graÍů, ktere Wžaduje
aáekvátňé provedená statistická analýza dat' Výsledky autorka v diskuzi porovnáVá

5 obdobnými pracemi, přidáVá také vlaslní názory a stanoviska a je si plné vědoma
limitací své práce. V ávéru pak stručné shrnuje ,4ýsledek sVé práce _ zkoumaný
krokoměr se jeví být pouŽitelný při monitoraci pohybové aKivity u dětí'

Nedostatky priáce z pozice vedoucího nehodnotím jako Významné. Věcné (např. niŽší
poěet probandů) jsou dány obecným rozsahem Výzkumu při tvorbě bakalářské práce
a nezkušeností autorky. Formální nedostatky (např' nespráVné citování autorů)
povaŽuji za marglnální.

subjektivní dojem Vedoucího práce ze spolupráce s autorlou je Wnikající. Plnila
zadané úkoly bez zpoŽdéní a úlohou Vedoucího bylo V tomto případě její aktivity
spíše usměrňovat než podporovat' TéŽ bych zmínil skutečnost' Že pokročilejši
statistickou ana!ýzu si navrhla a zpracovala autorka sama, půVodně jsme zamýšleli
použití jednodušších (a také méně Vhodných) statistických metod.

celkové Vyznění práce je jednoznačně kladné' PÍáce by s Vysokou
pravděpodobností obstále ijako diplomová. Nedostatky práce lze V celkovém
hodnocení opominout' Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a její \.ýsledky
eventuelně (také dle názoru VáŽeného oponenla) k publikaci.
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