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Autor se v bakalářské práci zabývá tělesným sebepojetím a jeho rozdíly u mužů hrajícími na 

různé úrovni florbal. Práce má 47 stran a vychází z 11 českých a 11 anglicky psaných zdrojů.  

V teoretické části autor vymezuje koncept sebepojetí a dále se věnuje problematice 

tělesného sebepojetí, jeho vymezení a také souvisejícím faktorům, jako je BMI, osobnostní 

faktory, pohlaví, či účast ve sportu. Krátce je také představen florbal jako sportovní 

disciplína. Teoretická část je zpracována na standardní úrovni, autor prokazuje orientaci 

v tématu práce a vhodně představuje teoretický rámec pro následující výzkumnou část. 

Vzhledem k zaměření práce však mohla být přece jen větší pozornost věnována tělesnému 

sebepojetí u sportovců, zvláště pak u mužů. V ideálním případě by měl z teoretické části 

jasně vyplývat výzkumný problém, což podle mě není zcela naplněno. Celkově však považuji 

teoretickou část za poměrně kvalitně zpracovanou. 

Ve výzkumné části se autor zabývá výzkumem tělesného sebepojetí u hráčů florbalu. 

Hlavním cílem bakalářské práce přitom „bylo zjistit, zda se liší tělesné sebehodnocení 

florbalových hráčů na různých výkonnostních úrovních“. Autor srozumitelně vymezuje rámec 

výzkumu, použité metody a stanovuje si jasnou hypotézu, kterou testuje.  Co mi zde chybí je 

popis toho, jakým způsobem výzkum probíhal (například jak získával respondenty, jaká byla 

„response rate“, apod.) Také by bylo vhodné více představit, na čem zakládá autor svou 

hypotézu. 

Výsledky jsou prezentovány jasně a přehledně pomocí grafů, ocenil bych však, kdyby byly i u 

jednotlivých sub-škál prezentovány hladiny významnosti zjištěných rozdílů, podobně jako u 

celkového skóru dotazníku. Takto není zcela jasné, zda můžeme skutečně uvažovat o tom, že 

se sportující na vyšší a nižší úrovni skutečně liší v dané sub-škále (i když grafy naznačují, že by 

tomu tak mělo být). Také u zjišťování vztahu mezi BMI a tělesným sebepojetím by bylo 

vhodnější prezentovat i korelační koeficient a hladinu významnosti, spíše než pouze graf, ze 

kterého není existence či neexistence vztahu na první pohled zřejmá. 

Za největší slabinu práce považuji diskusi, která je opravdu velmi krátká a bylo by vhodné zde 

více propojit teoretický rámec a výzkumy prezentované v teoretické části a výzkumná zjištění 

práce.  Například by bylo možno zvažovat, do jaké míry jsou výsledky překvapivé či nové či 

naopak odpovídají očekávání, zda by mohly být výsledky jiné u souboru žen či sportovců 

věnujícím se jiným sportům a podobně. 

Celkově považuji práci za poměrně kvalitní a zpracovanou na úrovni odpovídající 

požadavkům standardně kladeným na bakalářskou práci. V závislosti na průběhu obhajoby 

doporučuji hodnocení velmi dobře.  



Otázky k diskusi:  

Jaký si myslíte, že by byl vztah mezi BMI a tělesným sebepojetím u obecné populace a proč? 

Myslíte si, že by se výsledky lišily u žen florbalistek? Proč? 

Myslíte, že by se výsledky lišily u jiných sportů? 
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