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     Předložená habilitační práce Mgr. Aleny Bukové, Ph.D je složena ze souboru vědeckých 

prací, které byly publikovány v odborných vědeckých časopisech. Práce je složena ze dvou 

částí, v první se autorka věnuje problematice, kterou se zabývala ve svých publikačních 

výstupech a ve druhé předkládá celkem 6 publikovaných výstupů z vlastního výzkumného 

šetření. 

Ve své práci se autorka zaměřila zejména na výzkum životního stylu vysokoškolaček ve 

Východoslovenském regionu s hlavním cílem analyzovat jejich životní styl, zájmy a jejich 

aktuální prožívání stresu a zkoumala také zdravotní stav vysokoškolaček v průběhu studia a 

jejich účasti na sportovně pohybových aktivitách.  

V první části práce se autorka věnuje problematice životního stylu vysokoškoláků, kde se 

zabývá také výzkumy, které se věnovaly této problematice v zahraničí. Hlavním tématem je 

zde pohyb a pohybové aktivity studentů v průběhu studia na vysoké škole se zaměřením na 

rizikové faktory chování studentů v průběhu studia, zejména sedavé chování, stravovací 

návyky, stres a psychické zatížení. V popisu významu pohybu při studiu na vysoké škole se 

zabývá také zdravotními benefity v rámci pohybové aktivity dospělých. Tato část práce je 

doplněna velmi přehlednými tabulkami s popisem zahraničních studií věnujících se dané 

problematice. Oceňuji zejména aktuální výzkumné přístupy.  

Ve druhé části práce si autorka stanovila jako hlavní cíl rozšířit poznatky o životním stylu 

vysokoškolských studentů a zaměřuje se na stravovací režim, sportovní aktivity, dále na 

vybrané aspekty zdravého životního stylu a zdravotní stav vysokoškoláků a hledá souvislosti 

mezi vybranými faktory. Zaměřuje se zejména na vysokoškolačky. Součástí těchto výzkumů je 

také zaměření pozornosti na metabolické poruchy, které jsou způsobeny životním stylem a 

zkoumá ve své práci také obezitu a nadváhu u vysokoškolaček.  Tato část práce obsahuje 

cekem 6 publikačních výstupů, které vycházejí z vědeckých studií položených grantovým 

úkolem VEGA, který řešil kolektiv zaměstnanců ÚTV a športu UPJŠ a kolektiv zaměstnanců KTV 

TUKE. Práce vycházely z dotazníkových metod a byly zaměřeny na mapování životního stylu a 

vztahu k pohybovým aktivitám u souboru 2794 vysokoškolských studentů. Výsledky výzkumů 

jsou prezentovány v přiložených publikačních výstupech. Práce má bohatou kapitolu Diskuze, 

ve které se autorka podrobně zabývá srovnáváním získaných výsledků se zahraničními 

zkušenostmi. Oceňuji zejména porovnání s aktuálními výzkumy. V závěrech práce se objevuje 



sumarizace získaných výsledků a z nich vyplývající doporučení, zejména v oblasti správné 

životosprávy a využívání pohybových aktivit u vysokoškolských studentů. Autorka popisuje i 

silné a slabé stránky výzkumu a předpokládá, že ze získaných výsledků bude vycházet při 

tvorbě programu tělesné výchovy na vysokých školách. Z výsledků vyplývá, že je velmi důležité 

věnovat pozornost nejen pohybovým aktivitám, ale i komplexnímu přístupu ke zdraví 

vysokoškolských studentů v rámci výuky tělesné výchovy na vysokých školách. 

V textu je několik drobných překlepů, jinak je práce sepsaná čistě, jasně a bez dalších 

připomínek. Výsledky a porovnávání studií je sestaveno do přehledných tabulek, publikační 

výstupy jsou uvedeny se všemi náležitostmi včetně ohlasů. 

 

U obhajoby habilitační práce prosím o odpověď na tuto otázku: 

Jak budete řešit vnitřní a vnější motivaci k pohybovým aktivitám u vysokoškoláků? 

 

Habilitační práce Mgr. Aleny Bukové, Ph.D splňuje veškeré požadavky na tento typ práce. 

Autorka zpracovala téma práce na velmi dobré vědecké úrovni se všemi potřebnými 

náležitostmi, proto doporučuji tuto práci k obhajobě. Po úspěšné obhajobě doporučuji 

udělení vědeckopedagogického titulu docent pro obor Športová edukológia. 

 

V Brně dne 3. května 2022  

                                                                                       doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D 


