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Hodnocení:   
Diplomantka si velmi samostatně a aktivně zvolila téma, které je přes omezený 
rozsah výběru respondentů zajímavým příspěvkem pro srovnání pohybových aktivit 
mezi studenty základních a středních škol v Praze. Pracovala velmi samostatně a 
přiměřeně konzultovala, což se kladně projevilo zejména při vhodné volbě metodiky 
zpracování dat. V teoretické části Eva P. prokázala velmi dobrou orientaci v literatuře 
spojené s tématem, včetně jejího vhodného výběru a schopnosti ji správně citovat. 
Pisatelka se vyjadřuje většinou až lakonicky stručně, přitom výstižně, což na jedné 
straně působí velmi solidně a vědecky, na druhé straně až poněkud „suše“.  Práce je 
z hlediska podílu teoretické a výzkumné části zcela vyvážená. Cíle a úkoly práce 
jsou jasně a přehledně stanovené. Pracovní hypotézy mají racionální základ, jen 
vždy není jasné, na základě jakých poznatků je autorka formulovala. Metody použité 
ve výzkumu jsou adekvátní a odpovídají cílům. Oceňuji statistické zpracování dat, 



které nespočívalo nejen v procentním vyjadřování výsledků, ale i v použití chí-
kvadrátu pro srovnání populací, což není u našich studentů ještě zcela běžné. 
Škoda, že tato metoda není popsána podrobněji tak, aby jí mohli využít i další 
studenti. Výsledky jsou interpretovány přiměřeně, možná ale autorce chyběla větší 
odvaha pro nastínění některých hypotéz a vysvětlení. Například proč se rozšiřuje 
počet (šířka) sportovních aktivit na středních školách, přičemž jejich celkový objem 
(frekvence) klesá. Viz otázka k obhajobě. Práce a její výsledky jsou jistě přínosné 
jako doklad tendence potvrzující trend úbytku sportovních aktivit při přestupu ze 
základních škol na střední.  

 

Připomínky kromě výše uvedených:  

 
1. Ojediněle ne zcela dobře formulované věty  - slovní překlepy. Např. na s. 11, 

první věta.  
2. Práce má relativně menší rozsah výběru respondentů, což nedovoluje 

zevšeobecnění zajímavých výsledků srovnání základních a středních škol.  
3. Občas chybí propojovací text a vlastní komentář v teoretických pasážích a 

hlavně přechodu k výzkumné části (např. s. 30).   
4. Nebylo nutné přesně vyrovnávat počty respondentů pro srovnání souborů, 

statistické metody dovolují použít pro srovnání i rozdílně rozsáhlé výběry  
(s.33).  
 

Otázky k obhajobě: 

1. Na základě čeho jste stanovila pracovní hypotézu, že nejčastější sportovní 
aktivitou bude cyklistika? V čem spatřujete důvody, že výsledky tuto 
hypotézu potvrzují? 

2. Jak si vysvětlujete rozšiřující se počet (šířku) sportovních aktivit na 
středních školách, když jejich celkový objem (frekvence) oproti základním 
školám klesá?  
 
 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na práci diplomovou. 
Doporučuji ji k obhájení.  
 
Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby výborně až velmi 
dobře.     
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 
 
V Praze dne: 13. 9. 2014        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  
                              
                                                                                                                                                                                                                                                                     
      
 


