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Předložená práce se beze sporu zabývá aktuálním tématem. Pohyb a cvičení pod širým nebem 

se čím dál více dostávají zpět do popředí zájmu společnosti.  

Bohužel, autor si zbytečně zvolil příliš mnoho cílů práce, poté pro něj bylo obtížné všechny 

postihnout. Práce proto působí lehce chaotickým dojmem. V abstraktu se objevuje velký výčet 

cílů i úkolů, spoustě z nich se ale autor dál více nevěnuje, některé otázky zůstávají 

nezodpovězeny. Název práce se dle mého názoru plně neshoduje s uvedenými cíli, jejich velká 

část i samotný průzkum jsou zaměřeny mnohem obecněji, než jen na sportovní areál Rokytka.  

V dalším textu vidím nedostatky ve schopnosti postihnutí pro práci podstatných jevů, Kapitola 

3.1.2 Plánované výstavby v okolí areálu Rokytka jistě má v práci své místo, obsahuje však 

mnohé nadbytečné s prací nesouvisející informace. Podrobnost kapitoly o účincích vitamínu D, 

či popis discgolfu se mi též jeví zbytečné. Proč autor v metodách píše o lži skóre, když takovýto 

typ otázek nepoužívá? Řazení kapitol v rešeršní části práce není úplně logické.  

V práci zcela chybí zásadní kapitola – Cíle a úkoly práce. Jsou popsány pouze v abstraktu. 

V metodách postrádám popis dotazníku, konkrétní znění otázek, či alespoň odkaz na přílohu. 

Též chybí informace o výzkumném souboru. Kdo jej tvořil, jak byli respondenti vybíráni? 

Diskuze není vedena jako diskuze. Jednak není správně formulována konfrontace vlastních 

poznatků s ostatními autory a jednak zde autor podrobně uvádí další zjištění svého výzkumu. 

To patří do části Výsledky práce.  

Kapitola 3.2 nese název Metodika práce, stejně jako kapitola 3, která obsahuje informace 

spadající spíše do jiné části práce.  

Ze stylistického pohledu práce není příliš čtivá. Čtení stěžují četné interpunkční nedostatky, a 

zvláštní výrazy typu lokomoční lidský pohyb, cyklistické kolo apod.  

Přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě, výsledek bude záviset na jejím průběhu. 

 



Otázky k obhajobě: 

Jedním z Vašich cílů bylo zjistit, proč areál není navštěvován více. Jak jste toto zjišťoval a 

k jakému výsledku jste dospěl? 

Uvádíte, že u lidí sportujících venku je nižší riziko nadváhy, než u lidí sportujících 

v uzavřených prostorách. Čím je to způsobeno? 

Jak lze u dotazníku kvalitativně zpracovávat výsledky? 

 

Další otázky jsou uvedeny v textu výše. 

 

 

V Praze dne 8. 9. 2016      Mgr. Lucie Kalkusová 

 

 


