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Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Diplomová práce svým rozsahem zcela odpovídá požadavkům kladeným na tento druh prací. 

Teoretická část je přehledně členěna a je doplněna řadou tabulek, které přehlednost textu ještě 

zvyšují. V praktické části autorka použila jako hlavní nástroj korelační analýzu konkrétně 

Pearsonův korelační koeficient. K této metodě bych však měl výhrady. K použití Pearsonova 

korelačního koeficientu je třeba splnit základní podmínku a to, aby korelované proměnné byly 

kontinuálního charakteru tedy na intervalové či poměrové škále, v případě přítomnosti 

rizikových markérů v rodině se však jedná o kategorickou proměnnou (byl/nebyl výskyt 

v rodině). Kromě toho se domnívám, že hypotézy, tak jak byly definovány, nebylo možno 

potvrdit či vyvrátit právě touto metodou. V kapitole Analýza dat nejsou navíc zmíněny 

výpočty absolutních a relativních četností, o které se však podstatná část analýzy opírá. 

S větou uvedenou v závěru: „Námi zjištěné výsledky platí pouze pro tento sledovaný soubor 

probandek a nelze je zobecňovat pro celkovou populaci“ nelze souhlasit, neboť právě 

korelační analýza, uvedeme-li p hodnotu, slouží k zobecnění výsledků na zbytek populace. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

Probandky byly rekrutovány z řad klientek pohybového programu s prvky funkčního 

tréninku, tomuto programu se však v textu nevěnujete, mohla byste nám tedy říct nějaké bližší 

informace o konkrétní formě programu, kterého se probandky účastnily? 

 

Můžete nám, prosím říct, na základě jaké analýzy jste usoudila, že se ani jedna hypotéza 

nepotvrdila? 
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