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1. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti    - průměrné 

- vstupní údaje a jejich zpracování  - průměrné 

- použité metody    - průměrné 

 

   

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 53 stran je členěna do sedmi kapitol. Uspořádání studie a 

zvolené metody odpovídají zvolenému typu práce. Seznam literatury obsahuje 17 

relevantních zdrojů. Z toho 2 zahraničních, 14 tuzemských a jeden překlad. Studie 

zjišťuje současný stav zařazení kompenzačních cvičení v průběhu výcviku boje 

zblízka. Svým charakterem přispívá k řešení problematiky spojené s plněním úkolů 

obrany schopnosti státu. Jedná se o studii, která se snaží zmapovat aktuální úroveň 

vedoucích instruktorů v tématu kompenzačních cvičení. Výsledky studie poukazují na 

obtížné využití kompenzačních cvičení z důvodů nedostatečné připravenosti 

vedoucích instruktorů k tomuto tématu. Jako částečná příčina je samotnými 

instruktory uváděna nedostatečná informovanost o tomto tématu v rámci AČR. 

 

 

4. Připomínky a otázky: 

 

Připomínky: 

- Logická struktura práce odpovídá kvalitativní studii s šetřením pomocí dotazníku. 

- Při sestavení dotazníku měly být více aplikovány ověřovací otázky, které by 

zvyšovaly důvěryhodnost odpovědí preferenčního typu „ano, ne“.   

 

Otázky: 

- Pokuste se vysvětlit problematiku dotazníkového šetření? 

- Jakým způsobem je možné zvýšit zjevnou validitu otázek v dotazníku? 

- Na základě zjištěných výsledků navrhněte směr dalšího výzkumu v této práci?  

 

 

5. Práce je doporučena k obhajobě. 

 

- Ano 

 

 

6. Navržený klasifikační stupeň:  

 

- Velmi dobře (v případě úspěšné obhajoby lze klasifikovat známkou výborně) 
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