
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE  

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DIPLOMANTA 

čet. Václav KUČERA 

TÉMA PRÁCE  

Využívání suplementace stravy u výsadkového vojska AČR 

CÍL PRÁCE:  

Cílem mé práce je pomocí dotazníkové metody a analýzy odborné literatury zjistit 
využívání suplementů u výsadkových praporů AČR. U profesionálních vojáků, zvláště u 
výsadkových praporů, se očekává velmi vysoká úroveň jednak psychické, ale především fyzické 
připravenosti každého vojáka. Pomocí odborné literatury, článků, internetových zdrojů a 
informací získaných od předních odborníků na výživu a suplementaci sestavit práci tak, aby 
poskytovala základní informace o využívání suplementace. 

HODNOCENÍ DÍLČÍCH ASPEKTŮ PRÁCE  

Ve svém posudku jsem u zpracovatele zjistil nadprůměrné teoretické znalosti i praktické 
zkušenosti, kdy i jejich zpracování, s ohledem na teoretický charakter práce, bylo provedeno 
pečlivě a s nadstandardní kvalitou. Použité metody byly pak na běžné úrovni. 

Cíl práce, který je citován výše, byl v bakalářské práci naplněn na velmi dobré úrovni. 

Zároveň se prokázala jistá kvalita v logické stavbě práce, jež hodnotím shodně jako „velmi 
dobrou“ a samostatnost diplomanta při zpracovávání tématu, kterou hodnotím „dobře“. 

Adekvátnost použitých metod je, vzhledem k teoretickému – rešeršnímu charakteru 
práce na velmi dobré úrovni, což podtrhuje i velmi dobrá práce s odbornými zdroji, která bohužel 
nebyla podtržena správným využíváním citační normy nebo stylistickou úrovní, resp. úpravou 
práce v grafické formě. Tuto část tedy nezbývá než hodnotit jako „dobrou“. 

Vytvoření vlastního dotazníku, organizaci a oslovení velkého počtu respondentů a 
interpretaci výsledků považuji za adekvátní pro bakalářskou formu studia, kdy zejména diskuzi 
považuji za nejlépe zpracovanou část práce. 

VYUŽITELNOST PRÁCE V  PRAXI 

Přes mírně nadprůměrné hodnocení dílčích částí jsem nucen hodnotit využitelnost práce 
v praxi jako průměrnou, protože charakter, forma a rozsah použitého dotazníku nebyl využit 
v celé šíři možností dotazníkového šetření a aktuální výsledky spíše nastiňují trendy v chápání 
využívání doplňků stravy u výsadkářů AČR. Nikoli tedy přesné naplnění cíle práce. 

OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY K ZODPOVĚZENÍ PŘI OBHAJOBĚ  

Mé otázky k zodpovězení při obhajobě jsou následující:  



 Jakým způsobem jste pracoval s dotazníky, kde respondent odpověděl na některé otázky 
vícekrát? Nebyla data zkreslena? 

 Myslíte si, že by zatížení příslušníků výsadkového vojska nesneslo srovnání s vrcholovými 
sportovci, kde je jistě problematika doplňků stravy zpracována? 

 Proč jste v dotazníku nerozlišil charakter zatížení, a tedy charakter a formu užívání 
doplňků, u příslušníků výsadkových vojsk AČR např. při běžné činnosti v posádce a 
v zahraniční operaci nebo přípravy na ni? Byly by výsledky podobné? 

CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE  

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