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       Hlavním cílem bakalářské práce Antonína Šrámka bylo zpracovat historický vývoj vojenského  

plavání od počátku lidské civilizace do současnosti. Ke splnění tohoto cíle použil autor metodu 

historické syntézy použitých informačních zdrojů. Práce je doplněna poznámkovým aparátem, 

obrazovou přílohou a tabulkami zařazenými do textu a jejich seznamem, seznamem informačních 

zdrojů, vysvětlením a seznamem použitých zkratek. 

      Práci tvoří osm kapitol včetně Úvodu a Závěru, jako celek má logickou a vyváženou 

strukturu. Jedinou stylistickým nedostatkem je občasné používání složitých souvětí, které čtenáři 

ztěžují orientaci.  Součástí Úvodu je krátká pasáž nazvaná: Stručný přehled použité literatury. Autor 

v ní uvádí pouze jména autorů, kteří jsou uvedeni v seznamu použitých zdrojů. Vhodnější a 

smysluplnější by byla stručná anotace vybrané literatury, nebo literatury, které autor uvádí 

v poznámkovém aparátu. Do této kategorie rozhodně nepatří publikace: V H. Mandelová, 

E.Kunstová, I.Pařízková : Pravěk a starověku Učebnice pro 6. třídu základních škol a pro primy 

osmiletých gymnázií. Autor bakalářské práce z této učebnice uvádí třikrát text na str. 16, ale v tomto 

textu není ani jedna zmínka o plavání, natož o plavání vojenském. 

   V první kapitole se Antonín Šrámek věnuje významu, úkolům a cílům plavání.  Ve druhé se 

zaměřil, na základě historické syntézy zvolené tematiky, na její vývoj v jednotlivých historických 

etapách. Součástí této kapitoly je podkapitola 2.5, která je věnována vývoji vyučovacích metod 

v plavecké výuce. V případě dalšího využití tohoto textu pro další práci doporučuji tuto podkapitolu 

změnit na samostatnou kapitolu. Drobným nedostatkem, který nijak neovlivňuje kvalitu práce je 

zjednodušené vymezení období středověku (str. 27.). Toto vymezení např. neplatí pro období 

středověku v našich zemích. Na str. 37 uvádí autor pojem Sovětský svaz. Přesnější by bylo: Oblast 

ruské monarchie a Sovětského svazu. Na str. 38 se v souvislosti s první polovinou 19. století uvádí 

název Rakousko – Uherko. V tomto případě se nejedná o pouhou nepřesnost, ale faktografickou 

chybu. V první polovině takový stát neexistoval, vznikl až v roce 1867. Na straně 41 by bylo vhodné 

pro lepší orientaci uvést, o jaký konkrétní konflikt se jednalo.  To znamená uvést, jaký byl konkrétní 

cíl obou stran. 

      Třetí kapitola zpracovává vývoj vojenské tělovýchovy a vojenského plavání u nás od roku 1919, 

čtvrtá se zabývá československým lodním vojskem, pátá Mezinárodní radou vojenského sportu a 

šestá plaveckým výcvikem na vojenských školách. 

       Dalším problémem práce je tvorba poznámkového aparátu. Autor práce v něm uvádí údaje 

interpretace z textu jednotlivých informačních zdrojů a přesné citace. U přesných citací by měly být 

uvedeny údaje o vydání publikace (pokud se nejedná o první vydání) a strana, na níž lze citaci najít.  

 

 



 

       Přes uvedené nedostatky prokázal autor schopnost práce s literaturou a provádět historickou 

syntézu. Práce jako celek splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.         
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