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čet. Ondřej ČUMPELÍK 

TÉMA PRÁCE  

Tělesná zdatnost studentů vojenského oboru při FTVS UK 

CÍL PRÁCE  

Cílem práce je zjištění úrovně tělesné zdatnosti studentů vojenského oboru FTVS UK 
pomocí standardizované testové baterie UNIFITTEST 6-60. 

HODNOCENÍ DÍLČÍCH ASPEKTŮ PRÁCE  

Počet stran textu 50 
Počet zdrojů (cizojazyčných) 27/4 
Počet tabulek, grafů a příloh 1/5/2 

Ve svém posudku jsem u zpracovatele zjistil nadprůměrné teoretické znalosti, kdy i jejich 
zpracování, s ohledem na teoreticko-empirický charakter práce, bylo provedeno pečlivě 
a s nadstandardní kvalitou. Taktéž praktické zkušenosti hrály významnou roli při volbě 
a následnému zpracování tématu. Použité metody sběru dat byly pak na běžné úrovni. 

Cíl práce, jež je citován výše, byl v bakalářské práci naplněn na velmi dobré úrovni. 
Zároveň se prokázala vysoká kvalita v logické stavbě práce, jež hodnotím jako „výborné.“ 

Samostatnost diplomanta při zpracovávání tématu, hodnotím jako „výborné.“ 

Adekvátnost použité metodologie je, vzhledem k teoreticko-empirickému charakteru 
práce na dobré úrovni, využití standardizované testové baterie a zorganizovaného termínu 
výročního přezkoušení vše výrazně usnadnilo. Statistické zpracování je na průměrné úrovni. Tuto 
část práce hodnotím jako „dobrou.“ 

Celková úprava práce jak v textové, grafické i tabulkové formě je pouze na „vyhovující“ 
úrovni. Stylistická úroveň práce je kvalitní a jako takovou ji hodnotím stupněm „velmi dobře“.  

Práce s odbornými zdroji a charakter citací je využíván na „velmi dobré“ úrovni, přesto se 
zpracovateli nepovedlo uhlídat citační normu a někteří autoři se nenacházejí v seznamu zdrojů 
(např. Blair et al., 1991 na s 14). 

Hloubka provedené analýzy mohla být podle mého názoru větší, zejména v oblasti 
srovnání forem zjišťování úrovně fyzické zdatnosti u zahraničních armád. 

Co se týče hloubky provedené analýzy, dle mého názoru zde byl prostor pro větší práci 
právě se zahraničními zdroji, a proto ji hodnotím jako „dobrou“.  

 

 



 

VYUŽITELNOST PRÁCE V  PRAXI 

Vzhledem k jisté „případovosti“ studie spatřuji její význam jako dočasný a časově striktně 
omezený. Její závěry sice potvrzují úroveň motorických schopností subjektů jako obecně 
nadprůměrnou, ale chybí srovnání výsledků s celkovou armádní populací. To ostatně vidím jako 
další krok navazující na tuto práci.  

Významnost zpracovaného tématu spatřuji jako stanovení postupu a ověření přístupů 
pro další, významně obsáhlejší výzkumnou činnost a na ni navazující stanovení norem 
a standardů, jež by měli vojáci dosahovat ať už při rekrutaci nebo při každoročním přezkoušení. 

Využitelnost práce v praxi hodnotím jako „průměrnou.“ 

OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY K ZODPOVĚZENÍ PŘI OBHAJOBĚ  

Mé otázky k zodpovězení při obhajobě jsou následující:  

 Proč jste jako standartní nástroj použil právě UNIFITTEST 6-60 a nikoli např. 
EUROFITTEST? 

 Byla z Vašeho pohledu motivace probandů, jako jediné omezení studie, které jste uvedl, 
dostatečná? Nespatřujete jako další omezení např. stáří UNIOFITTESTU 6-60 a s ním 
spojen měnící se výkonnostní trendy v populaci? 

 Myslíte si, že by se výsledky výzkumu měnily u rozdílných ročníků studentů VO UK FTVS? 
Má podle Vás studium VO vliv na obecné pohybové schopnosti a tedy, že absolventi jsou 
jinak/více zdatní než studenti prvních ročníků? 

CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE  

Práci doporučuji k obhajobě s navrženým stupněm klasifikace „Velmi dobře.“ 

 

V Praze dne 5. září 2016  mjr. Mgr. Vladimír MICHALIČKA 

datum a místo vyhotovení posudku  podpis vedoucího magisterské práce 

 


