
Posudek na diplomovou práci Bc. Ondřeje Čumpelíka  

Komparace pohybových aktivit vojáků odlišných organizačních celků. 

Sledování pohybového režimu jedinců, kde tělesná zdatnost významným způsobem ovlivňuje 

jejich pracovní výkonnost, je potřebné a zásadní pro možná režimová opatření. Objektivní 

data o objemu realizovaných pohybových aktivit u vojáků různých organizačních celků 

v našem i světovém písemnictví chybí. Z tohoto pohledu je aktuálnost diplomové práce 

nezpochybnitelná. Bohužel toto téma nebylo adekvátním způsobem zpracováno a hlavně 

získaná data nebyla dostatečně využita. 

Struktura práce je logická. Použitá literatura je adekvátní zpracovávanému tématu. Autorovi 

se nepodařilo kapitoly naplnit tak, aby jejich obsah odpovídal jejich názvu.  

Abstrakt je velmi stručný a neposkytuje relevantní informace čtenáři o práci a hlavně o 

sledovaných jedincích. 

Za nedostatečnou považuji především literární rešerši a diskusi. Úvodní literární rešerše nemá 

charakter kritického rozboru dostupné literatury a není z ní patrné stanovisko autora k dané 

problematice. Není zde její shrnutí, ze kterého by vyplývaly cíle a hypotézy (lépe než vědecké 

otázky) práce. Vědecké otázky jsou poněkud nekonkrétní. 

Diskuse nediskutuje příčiny získaných výsledků. Postrádám komparaci s údaji v literatuře. 

Diskuse je značně popisná. Chybí fundovanější diskuse k vědeckým otázkám. Nejsou zde 

uvedeny limity práce a reliabilita použitého dotazníku. Je třeba rozebrat příčiny vysoké 

návratnosti dotazníků a možný vliv ročního období na dotazovaná data. Je třeba popsat možný 

vliv objemu realizovaných pohybových aktivit na jedince, jaké je minimální množství 

pohybových aktivit, které vyvolají významné změny stavu intervenovaného.  

Nedostatečně je zpracována i metodika sběru dat, kde postrádám způsob zpracování dat, 

hlavně pak stanovení chyby hodnocených dat, tak aby bylo možné výsledky interpretovat. 

Ve výsledkové části je 54 obrázků, bohužel nejsou uvedeny směrodatné odchylky a 

významnosti mezi jednotlivými sledovanými položkami. Škoda, že se autor nepokusil alespoň 

o jednoduché vztahové analýzy, např. závislost pohybového zatížení na věku, na podmínkách 

– doprava do práce, atd.  

Závěr práce by měl obsahovat zásadní nálezy a přínos pro praxi, a pokud možná i pro teorii 

oboru. Bohužel závěr je opět popisný a poněkud nekonkrétní. 



Na druhou stranu autor sebral data u zjevně dostatečných souborů, dokázal zvládnout základy 

vědecké práce a získal zajímavé informace, které mohou posloužit k dalším analýzám a 

následným rozhodnutím v prostředí armády ČR. 

Při obhajobě bude třeba zodpovědět na následující otázky: 

1. Jaké je doporučované minimální MET pro dané organizační celky a proč? 

2. Jak vysvětlujete rozdíl 6358 MET u mechanizovaného praporu oproti 5478 MET u 

„administrativních“ pracovníků. 

3. Jaká je reliabilita použitého dotazníku? 

4. Proč je třeba u průměrů uvádět směrodatné odchylky nebo min max. 

5. Co ovlivňuje hodnotu MET u sledované populace? 

6. Jak je možné tyto výsledky využít v praxi? 

7. Co považuje autor za nejdůležitější nález v práci?   

Přes řadu nedostatků a nepřesností, vzhledem k unikátnosti získaných dat doporučuji práci 

k obhajobě. Navrhuji klasifikaci d o b ř e.  

V Praze 2.9.2018       prof.ing.V.Bunc, CSc 


