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Téma práce: 
 
VYUŽITÍ CROSSFITU V OZBROJENÝCH SLOŽKÁCH A HASIČSKÉM SBORU ČR 
 

Cíl práce: 
 
Zjistit jaká je informovanost o CrossFitu v Armádě České republiky, Policii České republiky a v 
Hasičském záchranném sboru České republiky. Zároveň si tato práce klade za cíl zjistit, jak je 
CrossFit v těchto složkách využíván. 
 
Náročnost tématu na: 

  - teoretické znalosti průměrné    

  
- vstupní údaje a jejich 
zpracování 

průměrné 
 

  

  - použité metody průměrné   

   
Kritéria hodnocení práce: 

  

stupeň hodnocení 

výborně 
velmi 
dobře 

vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce   X 
  

logická stavba práce X 
  

  

práce s literaturou včetně 
citací 

  
 

X   

adekvátnost použitých 
metod 

 X      

hloubka provedené analýzy   X    



ve vztahu k tématu 

úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

  X   

stylistická úroveň X    

  
  
Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě: 

 
Abstrakt není správně. Jaká jsou komponenty abstraktu? Na obhajobu práce student přinese 
přepracovaný abstrakt ve správném formátu. 
Odstavce kapitoly 2 třetího řádu (2.1.1, 2.2.2, atd.) by měly být 2.1, 2.2, atd. – chyba ve 
formátování odstavců dokumentu.  
Z jakého důvodu jste dotazník vytvářel pomocí Googlu? 
V teorii postrádám teorii o tvorbě dotazníku, hlavně dedukci volby všech komponent při tvorbě 
dotazníku a jejich obhájení v práci. Na základě čeho jste vybíral otázky? 
V dotazníku postrádám otázky týkající se tématu BP. Kromě jediné. Ptáte se, jak často probandi 
trénují, ale ne jak často trénují CrossFitt, ptáte se z jakého důvodu sportují – jaký je vztah k práci? 
Ptáte se, jestli se rozcvičují – proč? Otázka 6 mi přijde matoucí. Nevidím význam otázky 7. 
Otázka 10 je podle mě nejasně položena. 11 je mimo téma. 
V závěru a výsledcích zmiňujete výsledky, které nebyly cílem práce, ani nebyly zmíněny dříve. 
Jak jste testoval/z čeho usuzujete na úroveň hodnocení trénovanosti jednotlivých skupin, jak ji 
uvádíte v závěru – str. 49? 
Můžete uvést na základě čeho usuzujete, že testování přineslo přibližný obrázek o fyzické kondici 
příslušníků vybraných útvarů? 
Když 9 lidí vůbec netrénuje, jak jste zacházel s jejich ostatními odpověďmi v dotazníku?  
 
Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
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