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Téma práce Znalosti o aktivním životním stylu u žáků základní školy

Cíl práce Zjistit úroveň znalostí o aktivním životním stylu u žáků druhého 
stupně základní školy.

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

Rozsah práce
stran textu 61
literárních pramenů (cizojazyčných) celkem 49 (z toho 4 elektronické; a 10 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.

- - - nebyly použity

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 – velmi dobře
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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Otázky k obhajobě: 
1. Na jaké základní školy byla anketa rozdělena? Kolik jich bylo?
2. Jednalo se o pražské nebo mimopražské ZŠ (velkoměsto, maloměsto, vesnice)?
3. Jak byly anketní otázky žákům interpretovány – každý vyplňoval anketu sám anebo s tím byl 
spojen řízený rozhovor?

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Výsledky práce shrnuté v abstraktu neodpovídají stanovenému cíli. Výsledky komentují běžná 
doporučení a ne výsledky ankety aplikované na vybranou skupinu populace.
Převážná pozornost  teoretické části práce je věnovaná tématu nadváhy a obezity, ostatní složky 
aktivního životního stylu jsou zpracovány zkráceně. 
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. 
Postrádám komentář k jednotlivým hypotézám, zda byly potvrzeny nebo vyvráceny (součást 
diskuze).

Jelikož se jedná o praktický výzkum, jeho součástí realizace by měl být informační text pro 
probandy a potažmo udělení stanoviska Etické komise FTVS UK v Praze. Prosím o zdůvodnění, 
proč tomu tak není?

Připomínky k formální stránce textu:
V práci se vyskytují občasné překlepy a gramatické chyby.

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

V případě, že diplomantka obhájí připomínky a komentáře oponenta a zodpoví dotazy, navrhuji 
klasifikační stupeň výborně - velmi dobře.

Oponent diplomové práce:
Jméno, tituly:  PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D.
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