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TÉMA PRÁCE  

Komparace pohybových aktivit vojáků odlišných organizačních celků. 

CÍL PRÁCE:  

Cílem práce je komparace úrovně pohybové aktivity vojáků z povolání rozdílného 

profesního zaměření. Dílčím cílem je pak zjištění úrovně pohybové aktivity v rámci 

jednotlivých organizačních celků. 

HODNOCENÍ DÍLČÍCH ASPEKTŮ PRÁCE  

Počet stran textu 78 

Počet zdrojů (cizojazyčných) 43/8 

Počet tabulek, grafů a příloh 3/54/1 

Ve svém posudku jsem u zpracovatele zjistil průměrné teoretické znalosti, kdy i jejich 

zpracování, s ohledem na teoreticko-empirický charakter práce, bylo provedeno spíše 

zběžně. Použité metody sběru dat byly sice za využití standardizovaného dotazníku, dle 

mého soudu si ale i tato fáze práce žádala více úsilí. 

Cíl práce, jež je citován výše, byl v diplomové práci naplněn na dobré úrovni a to 

zejména pro nedůslednou přípravu před vlastním sběrem dat (lepší organizace za cenu vyšší 

časové náročnosti by byla jistě na místě). Prokázala se jistá kvalita v logické stavbě práce, jež 

hodnotím jako „velmi dobrou.“ 

Samostatnost diplomanta při zpracovávání tématu, hodnotím vzhledem k náročnosti 

jeho vedení jako „dobře.“ 



Adekvátnost použité metodologie je, vzhledem k teoreticko-empirickému charakteru 

práce a využití standardního nástroje, průměrná.  

Celková úprava práce jak v textové, grafické i tabulkové formě je na „dobré“ úrovni 

s řadou vad (nevhodné číslování grafů, nefunkční odkazy v seznamu obrázků či seznamu 

zdrojů apod.), které pramení z malého množství času věnovaného finálním úpravám. 

Stylistická úroveň práce je také na mírně nadprůměrné úrovni a jako takovou ji hodnotím 

stupněm „velmi dobře“.  

Práce s odbornými zdroji a charakter citací je bohužel odpovídající zbylé kvalitě práce, 

protože řešitel využil (vzhledem ke komparativnímu charakteru práce) málo českých a 

mimořádně málo zahraničních pramenů pro podložení své práce, to považuji za největší 

chybu práce. 

Co se týče hloubky provedené analýzy, dle mého názoru zde byl prostor pro větší 

práci s větším počtem hodnocených celků. Zároveň bych čekal i hlubší vyhodnocení 

sebraných dat s důrazem na provázanost oblastí v dotazníku IPAQ. 

VYUŽITELNOST PRÁCE V  PRAXI 

Vzhledem k využití standartního nástroje bylo možné práci pojmout s důrazem na 

větší rozsah. Aktuální výsledky spíše „konstatují“ předpoklady, nenaznačují možná řešení ke 

zlepšení situace a jsou tedy spíše méně významným komínkem v mozaice poukazující na 

aktuální stav fyzické přípravy vojsk. Využitelnost je tím tedy podprůměrná. 

OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY K ZODPOVĚZENÍ PŘI OBHAJOBĚ  

Mé otázky k zodpovězení při obhajobě jsou následující: 

 Z jakého důvodu jste pracoval pouze s vybranými jednotkami, proč právě tyto 

a co Vás vedlo k volbě dvou celků? 

 Myslíte si, že Vámi sebraná data mohla být ovlivněna náladou/přístupem 

subjektů k dotazování? Jak jste měl ošetřenou standardizaci jejich oslovení? 



 V čem spatřujete hlavní přínos diplomové práce, kde vidíte její limity a jakým 

způsobem na ni lze v budoucnu případně navázat? 

CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE  

Práci doporučuji k obhajobě s navrženým stupněm klasifikace „Dobře“. 

 

V Praze dne 3. září 2018   mjr. Mgr. Vladimír MICHALIČKA 

datum a místo 
vyhotovení posudku 

  
podpis vedoucího 
magisterské práce 

 


