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     Autor zpracoval téma na 49 stranách (plus přílohy), s využitím 13 titulů 
uvedených v seznamu literatury. Téma je aktuální zejména jako zpětná vazba 
důležitá pro zkvalitnění služební přípravy policie ČR.  
     Práce je zaměřena na zjištění zájmu policistů o sport, jejich motivace 
k pohybovým aktivitám, dále jejich sportovních preferencí i jejich spokojenosti 
se služební přípravou v závislosti na zařazení buď do Odboru ochranné služby, 
či do Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (viz cíl, s.7).  
     Struktura práce je klasická. Členění teoretické části odpovídá zaměření a cíli 
práce. Autor pracuje s poněkud omezeným okruhem literárních zdrojů, jistě by 
bylo možné najít a využít i další relevantní prameny, odkazy na ně využívá. 
V kapitole 3.3 (s.23-31) se domnívám, že spíše jen přebírá některé služební 
materiály – zde by byl vhodný alespoň autorův komentář, když už ne podrobná 
analýza. Jaký má autor názor na zde uvedené materiály? 
    Pět hypotéz (s.32) je formulováno dobře, jsou v souladu (i když v jiném 
pořadí) s vytyčenými problémovými otázkami (s.7) a umožňují ověřování 
zkoumaných vztahů. Hypotézy testoval jednoduchou dotazníkovou metodou 
(dotazník viz příloha). Na rozdíl od autora (s.33) se domnívám, že návratnost  
88,6% ze 140 osobně rozdaných dotazníků (po 70 v obou profesně odlišných 
skupinách) je naprosto neobvykle vysoká. 
    Vlastní zpracování výsledků dotazníkového šetření je kvalitní, statistické 
zpracování je provázeno ihned dílčí interpretací. Šíře se autor kriticky svou prací 
zabývá v krátké kapitolce Diskuse (s.46), kde reflektuje menší počet použitých 
literárních zdrojů, problémy s ochotou respondentů a zmiňuje i vlastní názor na 
validitu a reliabilitu výsledků šetření.  
    Vlastní Závěry práce (s.47) jsou formulovány ve vztahu k hypotézám a 
postihují i některé rozdíly obou zkoumaných skupin respondentů. Doporučoval 
bych u nich větší stručnost ve formě poznatků opřených o nejpodstatnější 
zjištěný fakt. Zde uvedené detailní údaje ke každé hypotéze bych umístil spíše 
ještě do Diskuse. 
    Celkově konstatuji, že autor splnil cíle své práce, prokázal schopnost řešit 
problém vědeckou metodou. Pracoval samostatně a zodpovědně. Bakalářskou 
práci považuji za kvalitně zpracovanou a doporučuji ji k obhajobě. 
    Otázka: Jaké změny by ve zkoumané oblasti autor doporučoval? (V závěrech 
                 konkrétní doporučení chybějí.) 
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