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Cíl práce:   

Cílem systematické rešerše bylo zjistit jaké cviky a motorické testy se nejčastěji 

používají pro rozvoj a testování silových schopností u příslušníků vojenského personálu a 

následné porovnání jejich četností a účelu využití v armádních fyzických tréninkových 

programech.   

 

1. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti    - velmi dobré 

- vstupní údaje a jejich zpracování  - výborné 

- použité metody    - výborné 

 

   

2. Kritéria hodnocení práce: 

  

stupeň hodnocení 

výborně 
velmi 

dobře 
vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce X      

samostatnost posluchače při zpracování 

tématu 
 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 70 stran a 22 stran příloh je členěna do 7 kapitol. 

Uspořádání studie a zvolené metody odpovídají zvolenému typu práce. Struktura 



systematické rešerše byla zvolena na základě protokolu PRISMA včetně hodnocení 

kvality studií, které splnily požadovaná kritéria pro zařazení.  Seznam literatury 

obsahuje 22 tuzemských a 47 zahraničních zdrojů. Studie si kladla za cíl pomocí 

systematické rešerše literatury zjistit četnost používaných motorických testů a cviků 

pro rozvoj a udržení silových schopností u vojenského personálu. V teoretické části 

byly popsány výchozí charakteristiky služební tělesné výchovy v AČR, taxonomie 

silových schopností a cviků včetně jejich zacílení na konkrétní svalové skupiny. Do 

studie byly zařazeny pouze terénní motorické testy a cviky, které se provádí s vlastní 

hmotnostní a s externí zátěží. Obsah teoretické části je v některých kapitolách až příliš 

podrobný ve srovnání s cílem práce. Nicméně, student zde prokázal ucelený náhled na 

problematiku zařazování cviků do tréninkových programů. Výsledkem systematické 

rešerše byl na základě četnosti proveden výběr motorických testů a cviků, které autoři 

vybraných studií publikovali v peer-review časopisech jako průřezové a intervenční 

kohortní studie. Předložená práce svým charakterem přispívá i k rozvoji základní 

tělesné přípravy v resortu Ministerstva obrany a tím i k problematice spojené 

s plněním úkolů obrany schopnosti státu. Studie svým charakterem přispívá jak 

v teoretickém, tak v praktickém pohledu na tuto problematiku. Jedná se konkrétně o 

přehled motorických testů a cviků pro rozvoj a udržení silových schopností, které jsou 

celosvětově nejvíce využívané v armádním prostředí. V teorii potom především 

v systematické rešerši relevantních studií spojených s výše zmíněnou problematikou.  

 

4. Připomínky a otázky: 

 

Připomínky: 

- Jednotlivé kapitoly v teoretické části byly jen zřídka využity v diskusní části práce. 

- U vybraných studiích není v jejich popisu vždy zcela jasné, za jakým účelem autoři 

zařadili do studie vybrané motorické testy nebo cviky, zda se jedná o armádní potřeby 

nebo pouze o testování s využitím vojenském personálu.  

- Zařazené položky ve vztahu k intervenci v hodnocení metodologické kvality studií 

nesouvisely s cílem této práce. 

- Četnosti jsou zpracovány pouze procentuálním vyjádřením. 

 

Otázky: 

- V čem vidíte přínos zpracování rešerše literatury využitím vědeckých databází 

s následným hodnocením kvality studií a v čem může být tento postup naopak limitem 

vzhledem k praktickému využití? 

- Jaký je rozdíl mezi motorickým testem a cvikem, který je zařazen do tréninkového 

programu? 

- Jaká je využitelnost Vašich výsledků v Armádě České republiky? 

 

 

5. Práce je doporučena k obhajobě: ano 

 

6. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 

 

 

 

V Praze dne 7. 6. 2022            PhDr. Michal VÁGNER, Ph.D. 


