
Posudek vedoucího bakalářské práce

Jméno a příjmení diplomanta Jiří Beneš
Téma práce Vliv maximální tepové frekvence na přesnost střelby
Cíl práce Cílem práce bylo zjištění vlivu maximální tepové frekvence 

na přesnost střelby z osobní obranné zbraně (pistole), přičemž 
prostředkem k jeho dosažení bylo zkoumání odchylek 
v přesnosti střelby. 

Náročnost práce na úroveň
nadprůměrná průměrná podprůměrná

teoretické znalosti X
vstupní data a jejich zpracování X
použité metody X

Kriteria hodnocení práce stupeň hodnocení

výborně
velmi 
dobře

vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce X
samostatnost posluchače při zpracování X
členění a logická stavba práce X
adekvátnost použitých metod X
celkový postup řešení X
práce s daty a informacemi X
hloubka provedené analýzy X
práce s odbornou literaturou X
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

X

stylistická úroveň X

Využitelnost výsledků práce v praxi:
Předložená práce v rozsahu 70 stran je členěna do dvanácti kapitol. Uspořádání práce a 

zvolené metody odpovídají zvolenému typu práce. Seznam literatury obsahuje 20 relevantních 
zdrojů a tři internetové zdroje. Práce je klasickou empirickou studií observačního charakteru řešící 
problematiku vlivu maximální tepové frekvence na přesnost střelby. Maximální tepová frekvence 
je dosažena zátěžovým testem do maxima na běžeckém trenažéru. Zátěžový test má navozovat 
situaci, se kterou je možné se setkat při reálném nasazení příslušníků Armády ČR a Policie ČR.
Zvolené téma práce tedy aktuálně přispívá k současně řešené problematice v oblasti základní 
tělesné přípravy. Vhodně přispívá především při plnění úkolů u vybraných typů jednotek Armády 
České republiky a Policie ČR. 

Připomínky:
1) V práci chybí seznam použitých zkratek.



Otázky k obhajobě:
1) Z jakého důvodu jste zvolil použité statistické metody?
2) V jaké míře ovlivňuje pravidelná sportovní aktivita výsledky měření?
3) Jaký druh tréninku byste na základě získaných výsledků doporučil pro rozvoj 

pohybových schopností determinující reálnou činnost navozenou při měření?    

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: VÝBORNĚ
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