
 1 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Laboratoř sportovní motoriky 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Jméno posluchače Michaela Rajnová 

Téma práce Aktivní životní styl seniorů 

Cíl práce 

 

Stanovení zásad návrhu PP pro seniory a sestavení souboru cviků ve 

fit parku 

Vedoucí bakalářské práce prof. Ing. Václav Bunc, CsC 

Oponent bakalářské práce Mgr. Pavel Hráský, Ph.D. 
 

Rozsah práce   

stran textu 67 

literárních pramenů (cizojazyčných)  

tabulky, grafy, přílohy obrázky 49+9 
 

úroveň 
Náročnost tématu na 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  X   

praktické zkušenosti  X   

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
X X   

 

úroveň 

Kritéria hodnocení práce 
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 BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
X    

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
    

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
X    

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

 X   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce    je   doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi 

dobře 

 

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  

 
1. Jakými zásadami byste se řídila při tvorbě individuálních CJ? 

2. Jakými zásadami byste se řídila při tvorbě skupinových CJ? 

3. Které PA vidíte jako nejvhodnější pro aplikaci na seniorské jedince? 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 
Problematika aktivního životního stylu seniorů je v současné společnosti mimořádně 

aktuální mezi odbornou i laickou částí populace. Také postupy a nástroje pro diagnostiku a aplikaci 

PA je vysoce aktuální. Na základě toho kladně hodnotím výběr tématu práce.  

Celkové zaměření práce odpovídá koresponduje s názvem, cíly a úkoly práce.  

Současnými trendy v problematice se zabývá rešeršní část práce, nastiňuje však 

problematiku obecně bez bližších vztahů k seniorskému věku. Zároveň je chybně do textu zařazena 

kapitola 3. 

Praktická část práce je zpracována poměrně pečlivě, také ale bez uvedení relevantních 

východisek, typických pro seniorskou populaci. Nejsou uvedeny některé klíčové aspekty 

seniorského věku, KI PA či konkrétní návod na realizaci PA vzhledem k její struktuře, frekvenci a 

době trvání (viz dále). Praktická část se věnuje pouze omezené části parametrů, které je možné 

z uvedené analýzy zařízení relevantně zjistit-anketa o 8 otázkách. 

 

Připomínky k DP: 

 

Formální chyby: 

- forma citací v textu  

- chybné řazení některých kapitol 

 

Obsahové chyby: 

- rešeršní část zpracována podle obecných doporučení bez zmínek o kritických částech PA 

seniorů – kap 1.4 

- omezený počet citací, v rešeršní části práce, které by podpořily výběr zvoleného problému a 

nastínily v širších souvislostech výběr tématu  

- zjednodušené pojetí problematiky, chybí propojení a logický úsudek o kombinaci vlivu 

procesu stárnutí u výkonných a řídících struktur pohybového systému, chybí upřesnění 

efektivní „dávky“ PA či metabolických ekvivalentů 

- nejsou uvedeny detailnější souvislosti s pohybovou anamnézou, aktuálním stavem 

organismu, chybí konkrétnější rozvaha o kvalitativních aspektech, pouze omezený počet 

validních literárních zdrojů 

- uváděné studie o PA by měly být doplněny o komentář, které benefity mohou pro seniora 

přinést, jinak jsou pouze obecná a pro náplň práce nekonkrétní 

- chybí konkrétní nástin o posuzování zdravotního stavu, pohybové anamnézy, 

morfologickém a funkčním stavu organismu 

- pozor na některé polohy a pozice v návrhu CJ, které senioři nemusí akceptovat- z důvodu 

snížené flexibility, či strach z pádů –obr. 9,13,14,19,2021,22 

- v omezení či vymezení studie je potřeba zmínit míru individualizace CJ 

 

 

Oponent bakalářské práce: 

Jméno, tituly: Pavel Hráský, Mgr., Ph.D.          

V Praze dne: 4.9.2015        Podpis: 
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