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1. Náročnost tématu na:  

- teoretické znalosti výborné 

- vstupní údaje a jejich zpracování výborné 

- použité metody velmi dobré 

 
 

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 bakalářská práce v rozsahu 70 stran a 22 stran příloh je studentem členěna do 7 

kapitol. Seznam literatury obsahuje 69 převážně zahraničních zdrojů. Bakalářská práce si 

kladla za cíl 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. Zvolené téma bakalářské 

práce hodnotím jako velice zajímavé a důležité pro potřeby AČR, práce přináší čtenáři 

ucelený systematický pohled do již publikované literatury na zvolenou problematiku. 

Kapitoly v teoretické části práce na sebe logicky a srozumitelně navazují a vystihují tak daná 

teoretická východiska. Byla zvolena adekvátní metodologie práce, odpovídající systematické 

rešerši, přičemž student správně sledoval doporučený mezinárodní postup PRISMA. 

Výsledková část práce na sebe logicky navazuje, přičemž je čtenář stručně seznámen 

s celkovým výběrem studií (jak textem tak graficky za pomocí flow diagramu) a následně 

s četnostním zastoupením jednotlivých testů. Celková úprava práce jak v textové, grafické i 

tabulkové formě je na velice dobré úrovni a splňuje tak požadavky bakalářské práce. 

Kapitoly diskuze a závěr jsou napsány stručně, ale výstižně. Pozitivně hodnotím zaražení 

hypotéz na které je v diskuzi správně zodpovězeno. Použitá literatura je řádně citována podle 

předepsané citační normy, zároveň kladně hodnotím, že se student rozhodl použít citační 

manažer. Celkové řešení tohoto specifického typu práce považuji za zdařilé. Logická stavba 

bakalářské práce odpovídá systematické rešerši a cíl práce byl splněn. Student prokázal 

schopnost systematicky shrnout zvolenou problematiku, obratně pracovat se zahraniční 

literaturou a využít citační manažér, který byl u tohoto množství vybraných studií zcela 

nepostradatelný. Práce svou kvalitou odpovídá požadavkům na bakalářské práce realizované 

na UK FTVS a proto jí doporučuji k obhajobě. Navržený klasifikační stupeň výborně.  



4. Otázky: 

 

a) Jaké látky jste definoval jako nabuzující či jiné, v rámci Vašeho vyřazovacího 

kritéria? 

b) Proč nebyly do systematické rešerše zařazeny jiné rešeršní studie? 

c) Vysvětlete pojem meta-analýza a myslíte si, že by byl použitelný ve Vaší práci? 

d) Jaké další vědecké databáze znáte? 

e) Jaké jiné druhy rešerší znáte? 

f) Jak by se dalo navázat na výsledky Vaší bakalářské práce směrem k práci diplomové? 

g) V textu zmiňujete „sed-leh, který testuje silovou vytrvalost břišního svalstva“, myslíte 

si, že je tento test adekvátní? Případně jaké existují alternativy. 
 

5. Práce je doporučena k obhajobě. 

- Ano 

 

6. Navržený klasifikační stupeň: 

- Výborně 
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