
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 
Katedra sportovních her 

Posudek oponenta diplomové práce 

Jméno posluchače Bc. Kokštejn Jan 

Téma práce Pohybová aktivita pro zdraví u sportující mládeže 

Cíl práce 
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Práce je doporučena k obhajobě.  
 

Otázky k obhajobě:  

1. Čím lze vysvětlit, že hráči v kategorii mladšího dorostu mají menší hodnoty 

energetického výdeje v průběhu týdne než hráči staršího dorostu? 

2. Čím lze vysvětlit, že hráči v kategorii mladšího dorostu absolvovali více kroků 

v průběhu týdne při menším energetickém výdeji nežli starší dorostenci? 

3. Vysvětlete rozdíl v intenzitě pohybové aktivity v jednotlivých dnech u mladších a 

starších dorostenců? 



 

Komentář k hodnocení práce: 

Formální a obsahové hledisko: 

Abstrakt obsahuje řádně uvedené použité metody a dosažené výsledky výzkumu. 

V teoretická část - Autor BP zde popisuje význam pohybové aktivity (PA) a zdraví u 

adolescentů, monitorování PA, věkové období adolescence – fyzické a psychosociální znaky 

adolescence a velikost pohybového zatížení ve fotbale. Přesto zde nejsou uvedeny výsledky 

studií českých nebo zahraničních autorů v rámci sledované problematiky a věkové kategorie. 

Autor tak komparuje výsledky pouze s doporučením WHO. 

Metodika – obsahuje všechny podmínky k realizaci šetření včetně volby metod, výzkumného 

souboru a statistického zpracování dat. 

Výsledková část – obsahuje tabulky a grafy, které přehledně informují o PA v týdenním 

režimu – počet kroků a energetického výdeje v průběhu týdne. 

Diskuse: obsahuje ověření hypotéz s doporučením WHO. 

Závěr: kapitola obsahuje celkové shrnutí dosažených výsledků. 
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