
Posudek rigorózní práce 

Práce Michala Kříže se zaměřuje na problematiku vlivu zátěže na vybrané kognitivní funkce u vojáků 

armády ČR; konkrétně pak zátěže fyzické na krátkodobou paměť a pozornost. Autor si pro realizaci 

svého výzkumu zvolil specifický a v českém prostředí výzkumně nepříliš probádaný kontext armády. 

Tato volba značně ovlivnila podobu celé práce, od specifik výzkumného vzorku po její samotný 

teoretický základ. 

Po formální stránce nelze práci nic zásadního vytknout. Text je přehledný, včetně rozdělení a 

návaznosti jednotlivých kapitol. Forma vyjadřování autora je kultivovaná, adekvátní účelu práce. Text 

je psaný v zásadě čtivou a srozumitelnou formou. Občasným překlepům se autor nevyhnul, není jich 

však zásadně extrémní množství. 

Obsah práce je strukturovaný tak, jak je obvyklé, tj. je rozdělen na část teoretickou a empirickou.  

V úvodu autor přináší zevrubné informace týkající se toho, co jej motivovalo k realizaci výzkumu; 

nastiňuje nejen obecný vojensko-historický kontext strádání na bitevním poli, ale zmiňuje i své vlastní 

zkušenosti. 

Zde si dovolím vsuvku: Z celého textu práce je patrné, že autor je svým zaměřením více praktik 

než výzkumník. To může samozřejmě při psaní obdobného textu být dvojsečné: Oproti 

závěrečným pracím, v nichž je zájem autora o téma pobízen spíše akademickou zvědavostí (či 

snad potřebou zvolit si jedno z témat nabízených katedrou), a mnohdy musí do dané 

problematiky teprve proniknout, je v této práci benefitem, že se jedná o pro autora „domácí 

prostředí“. Díky tomu se snadněji orientuje v případných specifikách, které s sebou výzkum 

přinesl a má ambice hledat odpovědí na ryze praktické otázky. Toto je o to cennější, že jde o 

prostředí, ve kterém nemá česká psychologie nijak hlubokou a/nebo dlouhodobou tradici. 

Poznatky, které autor předkládá tak mohou mít praktické uplatnění či být impulsem k dalším 

výzkumům na toto téma. 

Za své praktické profesní zaměření však autor „platí“ některými nedostatky, které jeho prací 

prostupují: místy klade přílišný důraz na osobní zkušenost a příklady z praxe (kde by se autor 

nepohybující se ve vojenském prostředí musel opřít o odbornou literaturu), místy je 

zřejmé nedostatečné hlubší propojení s výzkumnou základnou předchozích prací na obdobná 

témata. 

Hned v úvodu autor svůj text zarámuje, když stručně popisuje, jakých témat se bude dotýkat. 

Jako přínosnou vnímám část uvádějící vojenský kontext celého výzkumu. Vzhledem ke skutečnosti, že 

vojenské prostředí nepatří (alespoň v rámci ČR) mezi tradiční oblasti zájmu psychologického výzkumu, 

pokládám za nadmíru užitečné, že je čtenář zevrubně seznámen s činností vojenského profesionála (ať 

už se jedná o výsadkáře či letce). V této části, kde autor popisuje typické situace, které kladou určité 

požadavky na kognitivní schopnosti vojáků, i nastiňuje případné důsledky selhání, je možné připustit 

relativně řídké ozdrojování. 

Autor věnuje prostor také přípravě vojenského profesionála na úrovni fyzické i psychologické, což lze 

opět považovat pro práci za přínosné. Jako spornou však vnímám část týkající se základní přípravy, 

kterou je možné pokládat v tomto rozsahu za spíše naddimenzovanou (nepůsobí nicméně zásadně 

rušivě). 

Ryze psychologická je ta část práce, kde autor seznamuje čtenáře s problematikou zátěže, frustrace, 

paměti a pozornosti. Tato část je pak z celého textu nejproblematičtější, a zatímco v kapitolách 



předchozích autor těží ze svých praktických znalostí a umně je vztahuje ke zvolenému tématu, je zde 

zatížen neduhem mnoha závěrečných prací, tj. že v dílčích kapitolách představuje pouze obecné 

informace týkající se jednotlivých okruhů. V tomto počínání zůstává „na povrchu“ a text, jakkoliv je 

ozdrojovaný, tak zůstává spíše přehledem učebnicového typu. 

Práci by prospělo bližší vztažení k předchozím výzkumům zaměřeným na vliv zátěže na kognitivní 

funkce, byť by tyto nemusely být nutně z vojenského prostředí. 

Kladem celého textu je nesporně část empirická, kde autor projevuje značnou míru pečlivosti a 

prokazuje adekvátní orientaci v použití statistických metod (od jejich výběru přes popis a správný 

zápis). 

Představuje výzkumný vzorek složený z profesionálních vojáků AČR, které rozděluje dle specializace na 

výsadkáře (bojovníky) a letce. Velikost vzorku (68) je do účely výzkumu dostačující. Autor podrobně 

popisuje pracovní náplň obou vojenských specializací, což je sice zajímavé, nicméně se domnívám, že 

by stačil o něco zevrubnější popis. Takto čtenář dostává více informací, než pro porozumění textu 

vyžije. 

Dobře je operacionalizovaná je zvolená forma fyzické zátěže, kde autor opět těží ze svých vlastních 

zkušeností.  Metody sběru dat (test krátkodobé paměti a test pozornosti d2) i způsob jejich 

administrace jsou představeny v dostatečné míře. 

Obstojně realizované statistické zpracování za využití párového a nepárového t-testu (včetně popisu 

dat zahrnujícího ověření normálního rozložení pomocí Saphiro-Wilkokova testu a následné deskriptivní 

statistiky) se opírá o vhodně formulované hypotézy a přináší zajímavé výstupy, které autor představuje 

v části „Výsledky“ a dále interpretuje v diskusi. 

Na diskusi, jakkoliv pokládám autorovy myšlenky za adekvátní zjištěným faktům, dopadá stejně jako 

na teoretickou část stín nedostatečného propojení s jinými výzkumy na podobná témata. Autor tak 

umně interpretuje své zjištění, avšak nevztahuje je ke zjištěním, k nimž dospěli jiní autoři. 

Závěr 

Celkově hodnotím práci Michala Kříže poměrně kladně. Má své silné stránky (dobrá orientace 

v problému, dobrá metodologie zpracování sebraných dat, zajímavé myšlenkové pochody), ale i 

některé nedostatky (malé propojení s jinými výzkumy). 

Autor si vytyčil adekvátní (a přiměřené) cíle, které se mu v zásadě podařilo dosáhnout a adekvátně 

zpracovat. Poznatky, které v textu přináší, mohou smysluplně rozšířit vědění v oblasti týkající se 

uplatnění psychologie ve vojenském prostředí, což je jednoznačný benefit. 

Je tedy škoda, že jeho práce působí jako solitér a není více zpracována tak, aby byla součástí větší 

mozaiky výzkumů na toto téma (ze kterých jistě čerpala a pro které mohla přinést nové poznatky). 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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