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Bakalářská práce s názvem „Tělesné sebepojetí florbalových hráčů“ je zpracována na 39 

stranách, doplněna seznamem tabulek a grafů a 6 stranami příloh. Seznam bibliografických 

citací obsahuje 22 českých i zahraničních zdrojů. 

 

V teoretických východiscích práce autor shrnuje poznatky týkající se sebepojetí, dále pak 

tělesného sebepojetí a faktorů, které s tělesným sebepojetím úzce souvisejí. Dále pak zařazuje 

kapitolu týkající se florbalu a jeho historie. Teoretická část bakalářské práce je zpracována 

na poměrně kvalitní úrovni. 

 

Jako hlavní cíl bakalářské práce si autor klade zjistit, zda se liší tělesné sebehodnocení 

florbalových hráčů na různých výkonnostních úrovních. Cíle bylo dosaženo pomocí české 

verze dotazníku Physical self-perception profile (PST - Profil tělesného sebehodnocení) 

a rozdělením probandů do skupin s ohledem na výkonnostní úroveň. Zvolené metodické 

postupy byly adekvátní vzhledem ke stanovenému cíli i hypotéze, avšak jejich popis, 

převážně co se týká způsobu výběru probandů či návratnosti dotazníků, je nedostačující. 

 

Výsledky jsou pak zpracovány ve formě přehledných grafů a tabulek, které jsou doplněny 

popisem. Krom testování rozdílů v celkovém tělesném sebehodnocení autor uvádí i srovnání 

v jednotlivých subdoménách, kde však není uvedena hladina významnosti, což značně snižuje 

prokazatelnost výsledků. Obdobně je tomu u měření vztahu tělesného sebepojetí a BMI. 

 

V diskusi, která následuje za výsledky, se autor dotýká pouze problematiky vlastní práce, 

omezuje se spíše na shrnutí výsledků, ale např. srovnání s předchozími výzkumy či diskuze 

o  možných implikacích chybí. Rozsahově tato část práce neodpovídá požadavkům, které jsou 

na bakalářské práce kladeny. Diskuze není z tohoto pohledu zcela plnohodnotná. 

 

Po formální stránce lze v práci nalézt některé nedostatky – v textu je několik málo překlepů 

(např. text pod grafem č. 4 odkazuje na graf č. 7 – str. 30; administrace dotazníků „1 mužům“ 

(71 mužům) – str. 28; „pčesně“ – str. 33), občas se vyskytuje nejednotná terminologie 

(rozdíly, vztahy či jinde závislosti). V obsahu chybí kapitola „Závěr“. Nedostatky (nejednotná 

citační norma) se pak objevují převážně v seznamu literatury – ne všechny použité zdroje jsou 

v seznamu uvedeny (např.: Adler, 1994; Balcar, 1991; Blatný, Plháková, 2003; Davis, 1997; 

Dodds, 1997; Ferguson et al., 2011; Fialová, 2006; Fox, 1999; Fox, Corbin, 1989; Grogan, 

2000; Janyšková, 2011; Krch, 2012; Krueger, 2002; Major et al., 1991; Marsh, Hattie, 1996; 

Nakonečný, 2009; Rašticová, 2009; Rolland et al., 1997; Sands, Wardle, 2003; Veale et al., 

2009; Wardle, Maryland, 1990 atd.), v případě úspěšné obhajoby doporučuji doplnění 

o tzv. errata (tj. seznam omylů a chyb v práci a jejich opravu). 

 

I přes výše uvedené připomínky student v průběhu zpracovávání práce prokázal schopnost 

samostatně řešit danou problematiku a dobře pracoval s informacemi. Teoretickou část práce 

průběžně konzultoval, avšak u způsobu řešení, zpracování výsledků a diskuze tomu 

tak nebylo. 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8ca6d62b6e2b29126964d3254dcb450c&tid=2&redir=sezn_ucit&kod=07358
https://www.researchgate.net/publication/232504556_The_Physical_Self-Perception_Profile_Development_and_preliminary_validation


Dotaz pro obhajobu: 
Jak si myslíte, že by se projevila délka praxe florbalových hráčů v subdoméně sportovní 

kompetence a jak v celkovém tělesném sebehodnocení? 

 

Závěr: 
I přes výše uvedené připomínky předloženou bakalářskou práci Štěpána Wagenknechta 

doporučuji komisi pro SBZK přijmout k obhajobě. 

 

 

V Praze 4.9.2016             PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. 

 


