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1. Náročnost tématu na:
- teoretické znalosti průměrné
- vstupní údaje a jejich zpracování nadprůměrné
- použité metody průměrné

2. Kritéria hodnocení práce

stupeň hodnocení
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x
samostatnost posluchače při 
zpracování tématu
logická stavba práce x
práce s literaturou včetně citací x
adekvátnost použitých metod x
hloubka provedené analýzy ve 
vztahu k tématu

x

úprava práce (texty, grafy, 
tabulky)

x

stylistická úroveň x

3. Využitelnost výsledků práce v praxi

Nízká

4. Připomínky a otázky 

1. Na straně 18 nahoře uvádíte, že základem kondiční přípravy jsou dálkové běhy 
(uvedeno na prvním místě), na straně 20 pak, že  tréninky členů zásahových 
jednotek jsou zaměřeny převážně na výbušnou a rychlou sílu. Vysvětlete.

2. Práce si klade za cíl zjistit současný stav provádění kompenzačních cvičení u ZJ 
PČR. Ale hned při první otázce odpověděla téměř polovina respondentů, že ani 
neznají pojem „kompenzační cvičení“. Nebylo tedy lepší provézt např. analýzu 
písemných podkladů služební tělesné přípravy, než toto složitě zjišťovat od 
příslušníků ZJ, kteří jak je výše uvedeno ani neznají pojem, který je předmětem 
práce? 

3. S výše uvedeným pak souvisí některé návazné nejasnosti. Několik příkladů –
Respondenti uvádí, že se v 87 procentech nesetkávají s kompenzačními cvičeními 
ve výcviku a v 80% se je pak ani sami nesnaží provádět sami, ve volném čase. Ale 



také uvádějí, že – všichni dotázaní sportují minimálně 3 – 4 krát týdně, 87% 
provádí aktivně sportovní činnost. Nevím kde je těch 13%, kteří sportují 3 - -4krát 
týdně a přitom tedy na základě dotazování aktivně sportu nevěnují. Nevím 
z výsledků ani to jaký sport, či sportovní aktivitu respondenti provádí, ale myslím, 
že u mnohých z nich můžeme mluvit o doplňkové sportovní aktivitě a ta přeci 
spadá do kompenzačních cvičení. Nebo ne?

4. Dalších 33% respondentů uvádí, že mají možnost regenerace v rámci služební 
tělesné přípravy a to je také součást kompenzačních cvičení (což také sám uvádíte 
na straně 19). Stejně tak jako dálkové běhy které jsou podle Vás základem 
kondiční přípravy (strana 19). Můžete se k tomu vyjádřit?

5. Práci doporučuji k obhajobě

6. Navržený klasifikační stupeň: dobře
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