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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jakým způsobem byly ve výzkumu sledovány motivační faktory získané v reflexi na 
problematiku motivace?

2. Jaká hlavní genderová a věková specifika ve vztahu k motivaci ke zdravému 
životnímu stylu byla zjištěna u sledovaného výzkumného vzorku?

3. Které výsledky šetření považuje autorka za rozšíření dosavadních poznatků 
pedagogické teorie?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Lada Buzická předkládá k obhajobě práci, která poukazuje k tématu nepochybně 
významnému a hojně reflektovanému odbornou i laickou veřejností. Jejím cílem je zjistit, 
jaké motivační faktory nejvíce ovlivňují zdravý životní styl dětí a dospívajících, resp. jaké je 
rozložení motivace ve vztahu ke genderovým a věkovým rozdílům (s. 8-9). Tento cíl plní 
zejména v empirické části práce, kde předkládá výsledky dotazníkového šetření u žáků 
druhého stupně základní školy (N=116). Než se budu věnovat jeho hodnocení, alespoň 
stručně k části teoretické.

Toretická část práce je členěna do dvou hlavních kapitol. První se věnuje zejména kategorii 
zdravého životního stylu, faktorům, které zdravý životní styl ovlivňují, výchově ke zdravému 
životnímu stylu v rodině a ve škole. Na závěr je uvedena informace o projektech na podporu 
zdravého životního stylu. Druhá kapitola řeší obecně a velmi stručně problematiku motivace, 
na závěr jsou zde vyvozeny motivaní faktory, které budou sledovány ve výzkumu. Otázka k 
tomuto problému je uvedena výše. 

Úroveň zpracování teoretické části není zcela vyrovnaná, řada problémů je spíše nastíněna 
než zevrubně analyzována, zejména kapitola výchova ke zdravému životnímu stylu v rodině 
nabízí náměty, jež mohly být více rozvinuty. Chybí mi zde vztažení problematiky k 
vývojovým specifikům věkové kategorie, která je předmětu výzkumu (11-15 let), na druhou 
stranu, aspekt vývojový je částečně zahrnut do interpretace výsledků šetření. 

V empirické části práce předkládá autorka výsledky dotazníkového šetření, ve kterém se 
pokouší zjistit, co žáky nejvíce motivuje ke zdravému životnímu stylu v oblastech, jež byly 
vymezeny v rámci teorie. Šetření je popsáno se všemi náležitostmi, výsledky jsou zpracovány 
na základní úrovni, nicméně pečlivě a s přihlédnutím k rozdílům věkovým a genderovým 
(jakkoli rozdělení respondentů na chlapce a dívky nemusí s kategorií genderu vždy 
korespondovat). Hypotézy mají deskriptivní, nikoli explanační charakter (popisují konkrétní 
stav zjišťovaného jevu), vzhledem k tomu, že se diplomantka pohybuje v rámci deskriptivní 
statistiky, nejsou potvrzovány či zamítány na statistické hladině významnosti, a proto jejich 
ověření lze považovat pouze za orientační.

V práci se objevují drobné stylistické prohřešky, citační norma je dodržena.

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře.
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