
Posudok

na habilitačnú práctr Dr. Vladislava Kukačku, PhD'

,,Polrybor.,é aktivity a vybrané ukazovatele Životného štýlu rr študentov Juhočeskej unil'erzity"

Problernatika poh3'bových aktivít je cllhodobo v pozornosti vecleckej korntrnity r"r nás doma

i v zaluaničí, avšak jej sledovanie v spojitosti s ďaišírni ťaktorrni, ktoré sa podieťajú na

životnom štýle liudskej poprrlácie a explicitne vysokoškolákov nepredstavrije dodnes šir'ší

záber skúmania vedeckej komunity. Dr. Kukačka patrí k pomer'ne úzkemu okruhu autorov'

ktorí sa rlanou problematikou zaoberajú dlhodobo a pomerne komplexe. Dókazorn tolrto

konštatovania sú jeho monograťte, resp. vedecké či odborné člárrky k vymedzenej térne

habilitačnej práce. Mal som tú moŽnost' sa osobne zoznámit' s niektorými arrtorovýnri

publikáciami a hlavrre s jelro monoglaťtort ,,UdrŽateťnosť zdravia" z roku zOIa. Širsi., optiku

nazerania na riešenie problematiky zdravia a životnélro štýlu zO strany Dr. Kukačkrr

považujem za prínosnú a do určitej nriery aj korrrplexnú. Je badatelné' že autar sa pri

spracovaní tohto ne]]ahkého problému opiera o veťmi širokú bázu pozt'latkov relevantných

autorov clornácich i zahraniěných zdrojov, pričom nesústreďuje svoju pozornosť len na

autorov z oblasti vied o špofte, ale aj iných veclných odbolol'. Je zjavné, že komplexné

spracovanie ilanej témy nie je rnclŽné bez interclisciplinárneho rrazerania a riešenia, čo arrtor

ako základné východisko spracovania poclropil.

Samotná lrabilitačná práca pozostáva zo 7 zák|adných kapitol -l_ prílohy. V prvej

kapitole a jej podkapitolách analyzuje autor všetky relevantné súčasti zclravélro životrrého

štýlu ako sú pohybové aktivity, telesná lrmotnosť, zcltavťt výživa, relaxácia, regenerácia

a spánok.

Cieťom predloženej práce je komparácia dvoch výberových súborov štuclerrtov

Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach z hfacliska vybraných ukazol,ateťov

Životného štýlu so zameraním na zdravý životný štýl. Jedrru časť výberor,élro súborr-r tvoria

študenti JU skÍunanýclr v roku 2008, ktorých základným poznávacím znakom bola účasť rra

lroclinách povinnej telesnej výchovy, Iesp. na niektorých z jej foriem a drr.rhú (kontrolnú) tvorí

súbor, ktorý predstavuje akúsi prierezovr"'t vzorku univerzity. Druhá časť ýskumu bola časovo

lokalizovarrá do roku 2013 ajej cieliom bolo rra nrenšíclr výber"ových skupináclr sledovať

niektoré tendencie zistených faktov zpreclošlýclr výskurnov (roky 2008, 2010). Naplrrenie

stanoveného cieťa sa autor rozlrodol naplniť polnelne logicky Iozpracovaný'mi ťilohanri,

ktorých hlavným znakom bola komparácia zistených faktov apoznatkor, 7yýskumov



V rokoch 2008, 2OIa a2()I3. Následne si stanovil lrabilitant 5 lrypotéz, ktoré sir forinulované

síce pr-egnantne, ale ich overiteťnosť je založelá len na subjektívrryclr výpovediach

responclentov a nie na objektívrre zistených faktoclr, k1oré sú overitefrré. Tento rredostatok sa

snažil Dr' I(ukačka nahradiť výskrrmoln ex post facto, ktorý časovo rozclelil do tr'oclr

základných časových rovín. Výskumom z roku 2008 sa srražil získať potrelrné informácie od

študentov, ktorí navštevovali niektorú z foriem telesnej výclrovy. Táto prvá fétza tvori aj

základňu pre komparácir'r výsledkov z výskrrnov v roku 2010 a 2013.

Zák\adnou ajedinotr nretódou získavania potrebných laktov a poznatkov o životnotn

štýle vysokoškolákov JU je dotazník, ktorý nie je štandardizovaný. Tento fakt vŠak

ospravedlňuje skutočnosť, že uvedená problematika v Českej i Slovenskej republike nie je

v takejto podobe i šír'ke záberu dostatočne spr'acovaná. Určitý stuperi objektivizácie zistených

úc1ajov dosiahol autor veťkosťorr skúrmarrýclr vzoriek, ktoré nroŽno považovať za

reprezentaÍívne (r. 2008 _ 1 074 respondentov _ 737 žien a33J mužol, 4 fakúlt .TIT vo veku i9

- 25 r.okov;2OIO _ I I7O responderrtov _ 744 žien a426 mlžov 8 fakúlt JU, pričom boli

ztohtc: výskumu vylúčení študenti (počet 88), ktorí sa zťtčastnili výskumu vroku 2008.

Výsltumný súbor z roku 2013 bol podstatne menší, nral však iba charakter cloplrrkovélro

výskunru a clotazníkclvej rnetódy sa zúčastnilo 173 respondentov clvoch st'tborov (I2I žtert

a 52 tnužov). Matenraticko _ štatistické metócl'v na Spracovanie vel]kého mtloŽstva získaných

údajov sú primerané a autor Sa pomocou nich úspešne snažil zistiť vzájonrné vzťalry vo vnútri

jednotlivýclr sÚrborov ako aj v komparácii všetkých tr'och súlrorov navzájom. Závislosti nredzi

jeclnotlivými faktormi na hlaclirre významnosti p-value 0,0i (tj. 99%o závislost') je dostatočne

priekazná, čo zvýšilo v koneětrom ctósledku objektivitu údajov.

Čast' 4 Výsledky práce hodnotínr kladne. Autor v nej preukázal dostatočne kl'alitne

analyticko-syrrtetické schoprrosti irrterpretácie získaných tbktov a poznatkov, pričorn text

clopínait vhoclrre aj jednotlivé obrázky, popisujúce názorne uvedené zistenia. V tejto časti b5'

Sol11 mal k autorovi niekofko kritických priponrienok: 1. nronotónne opakrrjúce Sa

interpretácie matematicko-štatistického vyhoclnoterria jednotlivých otázcrk; 2. Pri

subjektívrrom hodrrotení študentov na položené otázky (napr. subjektívne lrodrrotenie

fyzického stavu) mohol autor aspoň tt vzorky r. 2008 (navštevovali niektoru z forienr telesnej

výclrovy) použiť komparáciu s testami telesnej zdatrrosti (ak ich robili), prípadne iné výsledky

antropometrie, resp. výsledky ftrnkčrrých testov telesnej zdatnosti.

Zaujímalo by ma, či hodnoty BMI si r'obili študenti sami na základe vlastných údajov

alebo boli hodnoty namerané učitefnri telesnej výchovy a nimi vypočítané? {idaje o BNII

študentov u mužov všetlých vzoriek sú na hranici priemetu a rradváhy (BMI 24,9)' Plitom



vzorka 2008 i2010 nruži vykaztrje vkolónke nadváha 1/3 všetl'ych respoildeirtov aj za

okolnosti, že rozpátie priemeru 2I - 25 je pre rrašu popuiáciu veťrni voťné" Ako si potom

vysvetťovať, že Il3 mužov niá nadváhu, ale týžderurý počet pohybových aktivít 2x a viac

absolvoval a 64,7 oÁ študentov?

Významným poznatkom u vzorky 2008 a20lO záujem o zvýšenie počtu pohybor,ých

aktivít, kde 74oÁ opýtaných mázáljem alen25,9oÁ nie, čo korešporrdrrje aj obr'ázkorn 8 (str.

82)' kde pozitívny vzťah kpohybovým alitir'itám vyjadriio 95,9DÁ (r.2008), r'esp. 94,39lo (r.

20t0) študentov.

Určitým prekvapením je pre mňa výsledok obfúberrosti polrybovýclr aktivít

u študentov JU z roku 2008, kde najobťúbenejšotr pohybovou aktivitou bola jazda na bicykli,

špor1ové hry a aeróbné cvičenia, pričorn o posilňovanie a plávanie pr'ejavili pomerne nízky

zárijenr. Vo výsledkoch výskumu zroku 2010 (str. 8zt) sa poradie obťťibenosti značrre

zmenilo' keď plávanie a posilňovanie sa clostali na popredné priečky obťúbentlsti. Čínr si

autor vysvetl'uje tento jav?

Aspeltt zdravej výživy a pravicielrrosti str'avovatria sa je u vysokoškolákov všeobecne

problematicko'tl zá|eŽitosťou' ktorá je determinovaná viacelými špecitickýrni okolncrsťani

vysokoškolského života. Zaujimavý je fakt, že 32,2o/o v r. 2008 a 48,3'Á v r. 2010 rreraňa_ikuje,

pričorn však strav)i za c1eň 4x zrviac predstavu-je 7I'3(% vr. 2008 a73,6oÁ vr. 2010 čo

poukazuje na zIé stravovacie návyky u vysokoškolákov' pričcrm sa móŽeme domnievať o zlej

kvalite skladby stravovania. Aj trend nárastu ťajčiarov a príležitostnýclr fajěiarol, je javorn,

ktorý stojí za povšimnrttie a lrlbšiu analýzupr'íčinrrosti.

Aj napriek spomenutým priponrienkam či výlrradám predloŽil Dr. Vlastimil Kukačka, PlrD.,

práctt, ktorá spíňa kr'itéria lrabilitačnej práce a jej výsleclky sú pdnosom pre rozvoj vied

o športe'

Po úspešnej obhajobe navrhttjenr udelit'Dr. Vlastirnilovi Kukačkovi, PhD', vedecko_

pedagogickťr lroclnost'docent vo veclrrorn oclbore špor1clvá kinantropolÓgia.

Prof)fhDl. N,ljÍosiav Bobrík, PhD. "
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