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Zjištění vlivu řízené tělesné přípravy na výroční přezkoušení vojáků 
z povolání. Další dílčí cíle se zaměřují na rozvoj silových a vytrvalostních 
schopností vojáků a hledají souvislosti mezi řízenou tělesnou přípravou, 
její docházkou a úspěšností ve výročním přezkoušení 2019. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Karel Sýkora, Ph.D. 

 
úroveň náročnost práce na 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  X  
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování  X  

 
známka kriteria hodnocení práce 

1 2 3 4 
název práce X    
téma práce a její aktuálnost X    
teoretická fundovanost autora  X   
formulace cílů práce  X   
adekvátnost použitých metod X    
celkový postup řešení X    
práce s daty a informacemi  X   
hloubka provedené analýzy  X   
členění a logická stavba práce  X   
práce s odbornou literaturou  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň  X   
přesnost formulací a práce s odborným jazykem  X   
splnění cílů práce X    
závěry práce a její formulace  X   
odborný přínos práce a její praktické využití X    
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 

Autor si zvolil téma s ohledem na problematiku vlivu řízené tělesné přípravy na 
výsledky výročního přezkoušení z tělesné výkonnosti u jednotek AČR. Pro svou práci zvolil 
komparativní metodu párového testování před a po tříměsíční intervenci.  

Práce je zpracována na 50 stranách + 3 strany příloh.  
Při tvorbě závěrečné práce musel zpracovatel prokázat jak teoretické, tak i praktické 

znalosti v dané oblasti. Tyto poznatky využil pro tvorbu tréninkového plánu pro příslušníky, 
kteří byli hodnoceni jako nevyhovující.  

Členění jednotlivých kapitol je logické a srozumitelné a stylistické zpracování je na 
požadované úrovni. 

Práci doporučuji k obhajobě po zodpovězení následujících otázek: 
 

1) Myslíte si, že současné testování příslušníků AČR je vyhovující? 
2) Jakým způsobem by se změnil tréninkový plán v případě alternativních disciplín 

(shyby a plavání)? 
3) Jakým směrem si myslíte, že by měl pokračovat výzkum v případě, že by na něj 

někdo chtěl navázat a rozšířit jej? 
 
 



Práce je doporučena k obhajobě    
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