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Předložená práce se zabývá vlivem fyzické zátěže na kognitivní výkon (konkrétně pozornostní a 
paměťový) u dvou typů armádních profesionálů („letci“ a „výsadkáři“). Téma práce je relevantní pro 
studovaný obor a výzkumná otázka, kterou si v ní autor klade má i potenciál praktické využitelnosti. 
Práce má standardní strukturu. V teoretické části práce autor představuje jevy, jimiž se pak dále 
zabývá v rámci vlastního výzkumného šetření, které je popsáno v empirické části. 
 
Teoretická část (Práce s literaturou) 
První dvě kapitoly práce jsou srozumitelné a čtivé navzdory četným překlepům. Autor v nich dobře 
argumentuje, proč se zabývat právě tímto tématem (výzkumnou otázkou) a podrobně představuje 
„vojenský kontext“ výzkumu. Oceňuji doplnění řady odborných zdrojů a celkovou restrukturaci této 
části. Další kapitoly teoretické části (zejména 3. a 4.) jsou spíše „učebnicovým“ výkladem“ dílčích 
konceptů, kterých se týká empirické šetření (tj. paměti, pozornosti, zátěže). Je ale třeba říci, že se 
jedná o výklad srozumitelný a věcně správný, přestože je relativně velká pozornost věnovaná spíše 
starším teoriím a modelům. V 5. kapitole (o Zátěži) oceňuji, že je větší prostor věnovaný fyzické 
zátěži, která je hlavní zkoumanou nezávisle proměnnou. Velmi pěkná (a klíčová) je pak kapitola 5.8, 
ve které autor prezentuje, hodnotí a shrnuje dosavadní výzkumy týkající se vlivu zátěže na kognitivní 
výkony armádních profesionálů. Tato kapitola pak zřetelně ukazuje limity současného poznání 
v dané oblasti a slouží jako dobrý odrazový můstek pro empirickou část práce. Celkově autor cituje 
přes 200 zdrojů, převážně cizojazyčných odborných článků. 
 
Empirická část práce 
Výzkum je celkově dobře naplánovaný i provedený. Oceňuji, že se autor snažil o maximální interní 
validitu eliminací potenciálních zkreslujících proměnných (např. zařazení zácviku u paměťového 
testu, aby předešel tomu, že baseline/pre-testové výsledky budou zkreslené tím, že se participanti 
úlohu teprve učili). Optimální design výzkumu ověřujícího efekt zátěže na paměť a pozornost by sice 
vyžadoval ještě zařazení kontrolní skupiny (která by absolvovala pre-test i post-test, ale bez fyzické 
zátěže), ale chápu, že autor reálně tuto variantu mohl obtížně realizovat. Pro otázky (hypotézy) 
týkající se rozdílů mezi letci a výsadkáři (tj. výzkumné otázky/okruhy 1 a 3) je navíc zvolený design 
dostačující. 
Metody, získaná data i výsledky jsou popsány dostatečně podrobně a přesně a podle standardů 
oboru. Analýzy a interpretace výsledků jsou dle mého provedeny správně. Diskuse je v zásadě v 
pořádku. Oceňuji podrobné uvedení limitů výzkumu a předložení návrhů, jak tyto limity odstranit 
v dalších výzkumech. 
 
Celkové hodnocení a doporučení 
Práce prezentuje hodnotný výzkum s potenciálem přispět k současným poznatkům o vlivu fyzické 
zátěže na kognitivní výkony armádních profesionálů. Autor dle mého prokázal schopnost pracovat 
s odbornou literaturou i schopnost plánovat, realizovat a prezentovat empirický výzkum. Domnívám 
se, že práce splňuje požadavky na práce tohoto typu kladené a doporučuji ji k obhajobě. 
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