
Posudek vedoucího práce bakalářské práce Jáchyma Kováře: Systém kondiční přípravy 
profesionálních členů IZS a jeho komparace s tréninkem vytrvalostních běžců  

Jáchym Kovář se v bakalářské práci ujal nelehkého úkolu popsat systém kondiční přípravy 
profesionálních členů IZS a porovnat jej s tréninkem vytrvalostních běžců. V první části bakalářské 
práce popisuje systém tělesné přípravy jednotlivých složek IZS a systém kontroly tělesné 
připravenosti členů IZS. Určitá úroveň tělesné zdatnosti je nezbytná pro schopnost vykonávat 
náročnou práci a splnění testů tedy podmínkou přijetí či setrvání v pracovním poměru.  Každá ze 
složek IZS má odlišné požadavky na tělesnou zdatnost. Služební tělesná výchova pak slouží k udržení 
tělesné připravenosti. Oceňuji, že cílevědomě a systematicky shromáždil od odpovědných vedoucích 
představitelů složek IZS nezbytné materiály, protože tělesná příprava se řídí vnitřními předpisy. 
Dlouhé jednání s příslušnými pracovníky možná také zapříčinila, že vlastní práce vznikla v relativně 
krátkém termínu. V každém případě jde o zajímavý počin, už vzhledem k tomu, že podobnému 
tématu se nikdo tak podrobně nevěnoval.  

 Ve druhé výzkumné části se věnuje porovnání tréninkových jednotek zaměřených na kondiční 
přípravu konkrétního běžce-vytrvalce a členů ZZS v Praze. V případě IZS se razí v tělesné přípravě 
dvojí přístup. Ve valné většině případů je využití času věnovaného přípravě na členech IZS a je na 
nich, jak ho využijí. Pouze musí projít pravidelnými testy tělesné zdatnosti. U ZZS v některých 
případech vedl přípravu zkušený instruktor. Právě tyto tréninkové jednotky student porovnával. 
Správně formuloval zásadní rozdíl mezi cílem přípravy složek IZS a tréninkovým procesem běžců, 
který je zaměřeným na dosažení nejvyšší výkonnosti, zatímco u členů IZS jde o prostředek udržení 
žádoucí tělesné zdatnosti. Jáchym Kovář správně poukázal i změny požadavků na tělesnou zdatnost 
policistů, což kritizovali i velitelé na nižších úrovních. 

Také po jazykové stránce je práce kvalitně zpracována. Ač Jáchym Kovář v abstraktu uvádí cíle a 
metody práce, v samotné práci tato část není uváděna. Bylo by vhodné ji doplnit formou opravy.  

Předložená bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.     
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