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1. Pokuste se znovu přesně vymezit cíl práce.
2. Pokud byste měla redukovat počet hypotéz zhruba na polovinu, na které byste se 

zaměřila a proč?
3. Jmenujte aktuální relevantní zahraniční literaturu k danému tématu.

Předložená diplomová práce je věnována tématu Motivace dětí a dospívajících ke 
zdravému životnímu stylu. Práce je teoreticko-empirického charakteru a je členěna do dvou 
částí, kde se autorka se zaměřila na analýzu možností vedoucích jedince k aktivnímu 
životnímu stylu. V úvodu práce je cíl práce vymezen takto: „Cílem práce je přinést současný 
pohled na danou problematiku.“ Dále je v textu cílem práce „zmapovat motivační faktory ke 
zdravému životnímu stylu u dětí a dospívající ve věku od 11 do 15 let ve vybrané základní 
škole v Karlových Varech“. 

V teoretické části je pozornost věnována zdravému životnímu stylu a motivaci ke 
zdravému životnímu stylu v kontextu výchovy a vzdělávání. Zajímavá je struktura některých 
kapitol, kde v úvodu otázky pomáhají specifikovat obsah kapitoly.

V empirické části se za pomoci dotazníkového šetření autorka pokusila zjistit,
co současné děti a dospívající motivuje k vhodnému způsobu života. Výzkum má 
odpovědět na to, jaké motivační faktory nejvíce ovlivňují zdravý životní styl u dětí a 
dospívajících a jaké je rozložení motivace v různých kategoriích. Autorka se ve výzkumu 
orientovala na 4 oblasti zdravého životního stylu – pohybovou aktivitu, zdravou stravu, 
duševní pohodu a omezení negativních vlivů. Výzkumný problém je vymezen pomocí dvou 
otázek, což je poměrně neobvyklé.(Jaké motivační faktory nejvíce ovlivňují jednotlivé 
oblasti zdravého životního stylu u dětí a dospívajících? Jaké je rozložení motivace v rámci 
různých kategorií – genderové rozdíly, věkové rozdíly?). 

Dále je v rámci uvedených kategorií definováno 8 hypotéz. Jejich zaměření je velmi 
široké, což vždy neumožňuje se danému problému věnovat do hloubky. Kladně hodnotím 
časový harmonogram výzkumu, charakteristiku vybrané základní školy, podrobný popis 
výzkumného vzorku, realizaci předvýzkumu a obsah nestandardizovaného dotazníku. 
Pouze by bylo vhodnější pokusit se jeho znění vzhledem k věku respondentů zkrátit.
Zajímavé by bylo dále bylo doplnit práci o stručné informace o tématu v kontextu regionu 
Karlovarska. Vyhodnocení hypotéz je velmi pregnantní a dobře graficky zpracováno, a to 
dle pohlaví a příslušnosti k věkové skupině. Hlavních zjištění je výstižné, ale vzhledem 
k širokému výzkumnému záběru není umožněna hlubší analýza či interpretace zjištěných 
dat. 
        Autorka cituje podle předepsané normy. Terminologie je užívána adekvátně, ale 
obsahové znění práce místy odpovídá spíše úvaze, než odbornému textu. Kapitoly jsou 
přehledně strukturovány a jejich návaznost je logická, ale některé podkapitoly jsou 
neúměrně krátké, což narušuje konzistentnost textu.  Text obsahuje některé stylistické  
(„Všichni snad znají zdravotní rizika spojená s užíváním drog…“, s. 19) a pravopisné 
nepřesnosti („Dospívající jsou vystaveny“, s. 21) a na několika místech se odlišuje velikost 
písma. 

Práce je věnována zajímavému tématu. Na základě výše uvedených skutečností 
práci hodnotím známkou 1/2.


