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(posudek oponenta) 

Student oboru Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání Jáchym Kovář je běžec na střední a 

dlouhé tratě a zvoleným tématem se snažil obsáhnout obě oblasti, kterého zajímají. Student je 

v současnosti plně ponořen do vlastního rozvoje výkonnosti v běhu na střední a dlouhé tratě. 

Ze struktury práce není zřejmé, zda jeho práce měla být empiricko-teoretická nebo teoretická. 

Práce nemá doporučovanou strukturu. V práci chybí metodická část, ve které by měly být uvedeny 

cíle a úkoly práce, metody práce a problémové otázky. 

Odhlédnu-li od této skutečnosti. Musím studentovi vytknout absenci důkladné charakteristiky 

tréninku běžců na střední a dlouhé tratě. V kapitole 6. (s. 45) cituje z obecné literatury Perič, Dovalil 

(2010) a z Lišky a Písaříka (1985). Zdroj Liška a Písařík (1985) není uveden v kapitole 10 Literatura. 

Charakteristika běžeckých disciplín (kapitola 8. 1., s. 53) je nesmyslně vložena do kapitoly Diskuse. 

V kapitole 10 Literatura jsou odděleně uváděny knižní a internetové zdroje, což není doporučováno, 

v textu jsou nesprávně nebo spíš neúplně uváděny citace. Více než polovina uvedených publikací 

v kapitole 10 není v práci citována. 

V práci postrádám kapitolu stav zkoumané problematiky. 

Postrádám charakteristiku prací, které se zabývaly problematikou struktury běžeckého tréninku (co 

v tréninku běžce na střední a dlouhé tratě je označováno jako“ kondiční příprava“ ) – Bureš (1983), 

Liška, Písařík (1985), Kučera, Truksa (2000), Tvrzník, Soumar (2004), Tvrzník, Gerych (2014), Červinka 

(2015). 

Dále mohl student charakterizovat práce, které řešily nebo částečně řešily problematiku kondiční 

přípravy členů IZS nebo tréninku sportů spadajících pod IZS - Materna (2002), Agh (2008), Šubrtová 

(2013), Hlavička (2014), Krpec (2014). 

V diskusi uvádí student tvrzení, která nevyplývají z předcházejících charakteristik uváděných 

v kapitolách 3, 4, 5, a 6 (s. 52, odst. 2, odst. 3) 

Kapitoly 3, 4, 5 jsou zpracovány dobře, pouze je v nich třeba doplnit a zpřesnit citace zdrojů. 

 

Předložená bakalářská práce nesplňuje ani obsahové ani formální požadavky kladené na bakalářskou 

práci. Doporučuji práci přepracovat. 
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