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Využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie: 
 

- Předložená studie v rozsahu 57 stran je členěna do sedmi kapitol. Uspořádání studie a 
zvolené metody odpovídají zvolenému typu práce. Seznam literatury obsahuje 16 
relevantních zdrojů. Z toho žádný zahraniční. Ve studii je zjišťován současný stav 
provádění kompenzačních cvičení u zásahových jednotek PČR. Svým charakterem 
přispívá k řešení problematiky spojené s plněním úkolů bezpečnosti státu. Jedná se o 
studii, která se snaží přispět k možnému prodloužení délky služebního poměru členů 
zásahových jednotek, kteří odcházejí ze zdravotních problémů po dlouhodobém 
náročném udržování vysoké fyzické úrovně a náročné běžné činnosti, které je spojena 
s jejich služebními úkoly.  

 
 
Připomínky a otázky: 
 
Připomínky: 

- Logická struktura práce odpovídá kvalitativnímu typu výzkumné studie. 
- Teoretická část neobsahuje žádné zahraniční zdroje. 
- V práci se autor snaží řešit témata, která přímo nesouvisela s provedeným výzkumem 

a tudíž mohou být neobjektivní. Tato skutečnost je ale v přijatelné míře vzhledem 
k bakalářské závěrečné práci.   

 
Otázky: 

- Pokuste se vysvětlit problematiku interpretace při zpracování kvalitativních dat? 
- Jakým způsobem přispívá standardizace výzkumných metod k objektivitě a 

interpretaci výsledků? 
- Jaký další výzkum byste navrhl na základě zjištěných výsledků?  

 
 
Práce je doporučena k obhajobě. 
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