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Jméno diplomanta:  Bc. Petr Jansa

Název práce:  Postoje a názory adolescentů ve věku 15-18 let ke sportu a pohybovým aktivitám

Cíl práce: zjišťování a komparování dotazníkem PASA názory a postoje k pohybovým aktivitám 
a sportu u adolescentní populace

Celková náročnost práce:

Podprůměrné   Průměrné Nadprůměrné

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení:

Výborně - velmi dobře    -     dobře -   nevyhovující

Stupeň splnění cíle práce výborně

Samostatnost při zpracování tématu velmi dobře

Logická stavba práce výborně

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář výborně

Adekvátnost použitých metod výborně

Hloubka tématické analýzy,vlastní přínos diplomanta výborně

Úprava práce: text, grafy, tabulky výborně

Stylistická úroveň, jazyk velmi dobře

Praktická/teoretická využitelnost zpracování:
Podprůměrná průměrná nadprůměrná

Hodnocení:

Po charakteristice pubertálního a adolescenčního období, rozboru volného času, teoretická část 
předkládané diplomové práce graduje rešerší výzkumů o postojích a názorech na sport a pohybové 
aktivity adolescentů. Diplomant v této části práce prezentuje velmi dobrý přehled o řešeném tématu.

Cíle a úkoly jsou definovány téměř příkladně a v podstatě byly v práci beze zbytku naplněny.  

Metodika práce a rozsah souboru je též pochvalný – přes 1000 respondentů (pražská a mimo pražská 
gymnázia).

Výsledky a diskuze jsou rozsáhlé (zejména výsledky) – 47 stran textu. Dokázal bych si představit 
určité odlehčení výsledkové částí tím, že by se některé tabulky a grafy objevily příloze. Nicméně 
výsledky jako takové jsou celkem logicky členěny.

Připomínky: 

Vědecká otázka je formulována až příliš úzce vzhledem k následným hypotézám (zmiňuje se pouze o 
„frekvenci pohybových aktivit“, ale hypotézy zahrnují též např. „postoje a názory“).

Zejména v první části výsledků mohlo být více diskuze.

Osobně bych dotazník uvedený v příloze umístil, resp. prezentoval na nové stránce (a nikoli pod 
tabulkou).

Otázky k obhajobě:
Jaké byly provedeny změny v dotazníku oproti původní verzí?

Jak si vysvětlujete větší „důležitost sportu pro všechny lidi“ u dívek, ale zároveň jejich menší sportovní 
aktivitu oproti chlapcům?

Jaká jsou pro Vás nejpřekvapivější zjištění?

Co byste udělal příště jinak (a jak)?



Práce je doporučena k obhajobě.
Ano

Navržený klasifikační stupeň:  výborně

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi.
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