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TÉMA PRÁCE  

Využití CrossFitu v ozbrojených složkách a hasičském sboru ČR 

CÍL PRÁCE:  

Hlavním cílem práce je zjistit jaká je informovanost a povědomí o CrossFitu v Armádě 
České republiky, Policii České republiky a konečně v hasičském záchranném sboru České 
republiky. Zároveň si tato práce klade za cíl zjistit, jak je CrossFit v těchto složkách využíván. 

HODNOCENÍ DÍLČÍCH ASPEKTŮ PRÁCE  

Ve svém posudku jsem u zpracovatele zjistil průměrné teoretické znalosti, kdy i jejich 
využití, s ohledem na deskriptivní charakter práce, bylo provedeno standardní kvalitou. Použité 
metody byly taktéž na průměrné úrovni. 

Cíl práce, který 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 „vyhovující“.  

Adekvátnost použitých metod je, vzhledem k deskriptivnímu charakteru práce na velmi 
dobré úrovni, což je podtrženo i kvalitní prací se zahraničními zdroji. Charakter citací a stylistická 
úroveň práce je na velmi dobré úrovni. 

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

VYUŽITELNOST PRÁCE V  PRAXI  

Přes obecně kladné hodnocení dílčích částí jsem nucen hodnotit využitelnost práce 
v praxi jako podprůměrnou. Chápu ji spíše jako prostředek k zahájení rozsáhlejší debaty nad 
systémovým pojetím a taktéž uchopením CrossFitu jako jedné s možností dlouhodobé a celistvé 
přípravy profesionálů zájmové skupiny a tedy v každém případě následování v experimentální 
podobě s jasnou hmatatelností výhod a nevýhod CrossFitu. 

OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY K ZODPOVĚZENÍ PŘI OBHAJOBĚ  

Připomínky, které k práci mám, jsou tyto: 

 Úroveň třetího řádu nemá v celé práci shodné formátování. 

 Ne všechny citace jsou uvedeny v seznamu literárních zdrojů (Glasman, 2013); (EliteGym, 
2014). 

 Seznam literárních zdrojů není v normě ISO 690. 



 V abstraktu chybí část „Metody“ a „Výsledky“. 

 Formátování příloh není příliš šťastné, některé sloupce tabulek nejsou vysvětleny, barvy 
nemají jasný významový rámec. 

Mé otázky k zodpovězení při obhajobě jsou následující:  

 V čem Vám, při tvorbě dotazníku, byl nápomocen software společnosti Google; bez 
adekvátního využití jeho statistických možností přeci stačil běžný textový editor. 

 Kde a jakým způsobem máte vysvětleny systémy přípravy zájmové skupiny a na základě 
jakých informací jste s nimi pracoval? 

 Co je podle Vás správný regenerační a výživový přístup? V otázce č. 10 Dotazníku 
zmiňujete úpravu jídelníčku, není formulace otázky příliš vágní s širokou variací 
odpovědí? 

 Jakým způsobem jste pracoval s dalšími odpověďmi respondentů survey šetření, pokud 
v otázce č. 2 Dotazníku odpověděli „Vůbec netrénuji,“ a tím se dále vyřadili. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE  

Vzhledem k velkému pokroku v přístupu a tvůrčí činnosti při vlastní tvorbě práce tuto 

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