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1. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti    - velmi dobře 

- vstupní údaje a jejich zpracování  - velmi dobře 

- použité metody    - velmi dobře 

 

   

2. Kritéria hodnocení práce: 

  

stupeň hodnocení 

výborně 
velmi 

dobře 
vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce  X    

logická stavba práce X     

práce s literaturou včetně 

citací 
 X    

adekvátnost použitých 

metod 
 X    

hloubka provedené 

analýzy ve vztahu k tématu 
  X    

úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
  X    

stylistická úroveň  X      

  

 

 



 

3. Využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie: 

 

Předložená studie v rozsahu 66 stran je členěna do 8 kapitol. Uspořádání studie a zvolené 

metody odpovídají zvolenému typu práce. Seznam literatury obsahuje 72 zdrojů.  

Studie si kladla za cíl pomocí systematické rešerše shromáždit a diskutovat fyzické 

předpoklady pro pěší přesun v armádním prostředí. Tento typ studie by měl přinést určitý 

systematický vzhled do již publikované literatury na zvolené téma.  

 

Logická stavba odpovídá systematické rešerši až na některé nedostatky, které uvádím 

níže.  

V teoretické části byla popsána charakteristika provádění pěšího přesunu, motorické 

předpoklady související se svalovými skupinami včetně jejich neuromuskulárnímu řízení se 

zaměřením na silové a vytrvalostní předpoklady. Tato část byla popsána stručně, ale výstižně 

včetně uvedení relevantních autorů. V metodické části byla zvolena systematická rešerše, kde 

byly studie vyhledány pomocí sestaveného skriptu. Bohužel, zde ale byla zvolena pouze jedna 

databáze, přičemž se běžně v těchto typech studií používají nejméně tři. Této části 

předcházela výzkumná otázka, která v souladu s nadpisem práce směřovala ke kritériu 

aerobního výkonu v pěších přesunech. Nicméně, zde spatřuji určitý nesoulad v tom, že 

v průběhu práce nikde nebyly uvedeny hodnoty výkonu. V metodické části je také chybně 

uvedeno, že se jednalo o prvky korelace. Pokud by se jednalo o korelační studii, musel by 

autor porovnávat jednotlivé korelace mezi studiemi, a ne pouze uvést korelační koeficient, 

který byl součástí jednotlivých studií. Popis jednotlivých vybraných studií byl proveden velmi 

dobře, kde jedním z mála nedostatků spatřuji absenci hodnocení metodologického postupu a 

experimentálního postupu vybraných studií, kde je nutné rozhodnout, zda studie splňuje 

předem vymezená kritéria a uvést je například v tabulce v příloze. V diskusi a závěru je 

zodpovězena výzkumná otázka. Nicméně, pro účely dalšího výzkumu, jak autor uvádí, by 

bylo dobré přehledné grafické znázornění testů, výkonů v testech a jejich souvislostí se 

zvoleným kritériem při provádění pěšího přesunu včetně pohlaví a nesené zátěže. Použitá 

literatura je řádně citována, nicméně, v referenčním seznamu se objevují chyby, které jsou 

pravděpodobně vyprodukované nastavením referenčního manažeru. Převzaté obrázky, které 

jsou v cizím jazyce by měly být buď upraveny nebo vysvětleny v poznámkách včetně 

vysvětlení jednotlivých os a křivek proložených bodů (viz obr. 10 a 11).   

Celkově předloženou práci hodnotím velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.    

  

4. Otázky: 

 

Otázky: 

- Co by mělo být v pohybovém programu, který by se zaměřil na zvýšení výkonu 

(dosaženého času) při pěším přesunu s nesenou zátěží 20 kg a jak dlouho by tento 

pohybový program měl trvat? 

 

5. Práce je doporučena k obhajobě. 

- Ano 

 

6. Navržený klasifikační stupeň:  

- Velmi dobře 

 

 

V Praze dne 13. 6. 2021            PhDr. Michal VÁGNER, Ph.D. 


