Khyr, Marek: Policisté a jejich fyzická kondice. Bakalářská práce. Praha:
UK PedF 2013
Posudek vedoucího práce: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
Autor řeší problém na 48 stranách textu a prezentuje 23 stran příloh. Využil
přitom 16 informačních zdrojů uvedených v seznamu literatury (postrádám zde
nějakou metodologickou publikaci – seznámil se autor s nějakou?).
Struktura práce je klasická. Cílem (s.8) je zjistit, zda a jak policisté sportují,
zda jim testy fyzické způsobilosti dělají problémy a zda a jak je zaměstnavatel
ve zvyšování kondice podporuje. Dále porovnat prověrky fyzické kondice
českých policistů s prověrkami policistů v Slovenské republice a ve Spolkové
republice Německo. Tyto cíle jsou vhodně specifikovány ve čtyřech
problémových otázkách (s.8).
V teoretické části autor uvádí definice základních pojmů, Charakterizuje
jednotlivé skupiny policie a specifikuje základní informace o testech fyzické
zdatnosti v srovnávaných zemích. V návaznosti na problémové otázky formuluje
čtyři relevantní hypotézy (s.25). Hypotézy testuje metodou dotazníkového
šetření mezi policisty (vzorek 30 mužů a 30 žen ve věkové kategorii 23 – 55 let)
a komparativní metodou (mezinárodní srovnání testů fyzické kondice).
Výsledky dotazníku pečlivě a přehledně analyzuje a zpracovává v grafech a
zároveň je i dílčím způsobem interpretuje. Jako hlediska pro komparaci testů
zvolil úroveň požadovaných hodnot pro muže a ženy, využití věkových
kategorií a periodicitu testování. Výsledky srovnání verbálně hodnotí – zde bych
uvítal alespoň pokus o přehlednější zobrazení shod a rozdílů (např. v tabulkách)
- čtenář se v textu (byť podrobném) obtížně orientuje.
V kapitole Diskuse (s.42) diskutuje autor o výsledcích své práce, vyjadřuje se
k přijetí hypotéz, konstatuje jisté obtíže při získávání informací, komentuje
možná vylepšení výzkumu i zjevná pozitiva práce. V Závěrech strukturovaně
shrnuje poznatky, k nimž výzkumem dospěl a formuluje určitá doporučení pro
policejní testovací praxi. Obsáhlé přílohy zahrnují dotazník, testovací tabulky
jednotlivých zemí i ilustrační fota.
Celkově práci považuji za velmi zdařilou. Autor prokázal orientovanost
v tématu, zaujetí pro zkoumaný problém, pečlivost i samostatnost při jeho řešení
i to, že je schopen úkol řešit s využitím metod vědecké práce. V práci jsem
neshledal žádné závažnější pochybení a proto ji doporučuji k obhajobě.
Otázky: 1) V které zkoumané zemi jsou testy racionálněji zpracované?
2) Měly by být různé testy zdatnosti pro různě zaměřené profesní
skupiny policistů?
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