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Téma práce
Pohybová intervence jako prostředek ovlivnění životního stylu osob 
ve věku 20-53 let

Cíle práce
Poskytnout informace o životním stylu vybrané skupiny osob ve 
věku 20-53 let. Ukázat rizikové faktory vedoucí ke zdravotním 
problémům odvozené z jejich aktuálního zdravotního stavu....ostatní 
viz. DP 

Vedoucí diplomové práce Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Oponent diplomové práce PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D.

Rozsah práce
stran textu 66
literárních pramenů (cizojazyčných) celkem 50 (z toho 12 cizojazyčných)

tabulky, grafy, přílohy

Náročnost tématu na
úroveň

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a
teoretické znalosti x
praktické zkušenosti x
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování

x

Kritéria hodnocení práce
úroveň

výborně
velmi 
dobře

dobře nevyhověl/a

stupeň splnění cíle práce x
logická stavba práce x
práce s českou literaturou včetně citací x
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací

x

adekvátnost použitých metod x
hloubka provedené analýzy x
stupeň realizovatelnosti řešení x
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

x

stylistická úroveň x
nároky DP na podkladové materiály,
konzultace, průzkumy

x

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod.

x

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému

x

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 
apod.)

x

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: výborně
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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Otázky k obhajobě: 
1. Měl jste přehled o stravovacích návycích probandů před a během výzkumu?
2. Mohl být u někoho úbytek tělesné hmotnosti a sledovaných parametrů způsoben také dietním 
vlivem?
3. Jak byla kontrolována hladina potřebné tréninkové tepové (srdeční) frekvence?

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Celkové zpracování práce hodnotím výborně. Oceňuji pečlivost a preciznost zpracování výsledků a 
jejich interpretaci.

K práci mám připomínky, které nijak hodnotu práce nesnižují, pouze vedou k ujasnění určitých 
nesrovnalostí.
Hypotézy jsou příliš obecné a je jich mnoho. 
V metodické části postrádám zmínku o sledování srdeční frekvence, ačkoliv v intervenčním 
programu je určena hladina tréninkové srdeční frekvence.
Ve výsledkové části jsou komentáře k výsledkům zároveň prolínány s diskuzí. Vše co se diskuze 
týká, by mělo být v samostatné kapitole. Výsledky by měly zahrnovat komentář k pouze stručně 
k dosaženým faktům.
V diskuzi postrádám rozbor dosažených výsledků s výsledky a závěry jiných autorů věnujících se 
stejné tématice. Úplně chybí konfrontace získaných poznatků s citacemi z odborných článků. 
Ačkoliv v seznamu literatury jsou uvedeny odkazy na články a odbornou literaturu. Minimálně 
bych doporučila zařadit srovnání dosažení výsledků s jinými, alespoň diplomovými prácemi 
řešícími podobnou problematiku. 
V seznamu použité literatury by měli být u všech citací uvedení autoři sdělení. Např. citace 20. 
Journal of strength and conditioning research; a většina ostatních elektronických zdrojů.

Závěr:
Kladně hodnotím výběr tématu – aktuálnost a potřebu řešit nedostatky. Celkově je tato oblast 
výzkumu velmi aktuální a potřebná.
Diplomant zpracováním této diplomové práce prokázal schopnost samostatné práce.

V případě, že diplomant obhájí připomínky a komentáře oponenta a zodpoví dotazy, navrhuji 
klasifikační stupeň výborně.
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