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Cílem práce bylo vyhodnotit efektivitu zakončení, riziko zranění a náročnost vybraných 
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1. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti    - náročné 

- 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 je v rozsahu 75 stran, a z toho 15 stran příloh. Práce je členěna do 

osmi kapitol. Uspořádání studie a zvolené metody odpovídají zvolenému typu práce. 

Seznam literatury obsahuje 35 zdrojů. Z toho 5 zahraničních a 5 internetových. Studie 

zjišťuje účinnost vybraných technik boje na zemi za účelem jejich zařazení do výcviku 

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

úkolů obrany schopnosti státu. Jedná se o studii, která se snaží o zvýšení efektivity 

výcviku v boji zblízka. Teoreticky měla přispět k možnému teoretickému náhledu pro 

výběr technik boje zblízka do výcviku. Zvolený postup, ačkoliv byl teoreticky řádně 

připravený, nedosáhl očekávaných výsledků. V rámci vzdělávacího procesu a účelu 

zpracování diplomové práce svůj význam, tímto výše zmíněným zjištěním, nikterak 

nepostrádá.  

 

4. Připomínky a otázky: 

 

Připomínky: 

- Logická struktura práce odpovídá kvalitativnímu typu výzkumné studie. 

- Teoretická část je zpracována přehledně a významně vzhledem k metodologické části 

práce. 

- Metodologická část by měla být více propracovaná, a to především z pohledu 

zvolených metod a jejich využití. 

 

Otázky: 

- Pokuste se vysvětlit problematiku vyjádření účinnosti technik boje zblízka pomocí 

teoretických metod? 

- Jakým způsobem jste přistupoval k výběru metodologických postupů v této práci? 

- Jaký další výzkum byste navrhl pro pokračování v tomto výzkumu?  

 

 

5. Práce je doporučena k obhajobě. 

 

- Ano 

 

 

6. Navržený klasifikační stupeň:  

 

- Velmi dobře  
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