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Diplomová práce má rozsah 69 stran, 3 přílohy a 44 literárních zdrojů. V práci je použita metoda dotazníku.  

Téma se svým charakterem přibližuje pracím, které byly na katedře již realizovány a které řešily problematiku 

předčasného ukončení plavecké kariéry plavců.  Na rozdíl od předešlých prací, je práce zajímavá tím, že řeší 

problematiku zdravotního stavu a jeho vliv na konec kariéry u plavců vyšší plavecké úrovně.  

Název práce koresponduje s jejím obsahem. Cíle práce jsou definovány podrobně a odpovídají řešenému problému.     

Přehled literatury analyzuje problematiku plaveckého tréninku, nejčastější zdravotní problémy plavců a způsoby 

regenerace. Domnívám se ale, že kapitola týkající se zdravotních problémů plavců mohla být zpracována podrobněji. 

Jedná se především o popis jednotlivých onemocnění a rovněž o část textu týkajícího se syndromu přetrénování jak 

obecně, tak i specificky. V teoretické části se objevuje neaktuální literární zdroj (Counsilman, 1974). 

Z vědeckých metod byla v práci využita metoda dotazníku. Počet odevzdaných dotazníků je nižší, čímž se snižuje 

jejich výpovědní hodnota. Výsledky dotazníků jsou zpracovány v přehledných tabulkách a obrázcích, které bychom, 

ale zařadili spíše do kategorie grafů. Problém je, že v textu nikde nejsou odkazy jak na tabulky, tak na obrázky. Podle 

značení obrázků by tabulka č. 7, měl být obrázek č. 2, čímž je značení v dalších částech práce chybné.  

Informace získané z dotazníku, jsou interpretovány přehledně. Jsou rozděleny do čtyř podkapitol (Plavecká sportovní 

kariéra, Zdravotní problémy, Životospráva a regenerace a Doplňující informace), které v dostatečném rozsahu 

výsledky zpřehledňují. 

V empirické části práce je nevyvážená část týkající se výzkumných otázek, které se ve větší míře zabývají zjištěním 

důvodů ukončení plavecké kariéry, než důvody vztahujícími se k zdravotním problémům plavců. Tato preference je 

patrná i v diskuzi a v závěrech práce.  

V textu teoretické části se objevují neúplné věty nebo věty mimo kontext. Například str. 13 - „Bylo zjištěno, že trend 

vyššího průměrného věku je u sprinterů než u plavců…“; „sportovní kariéra se prodlužuje s posunem věku plavců…“; 

str. 15 - „trenéři se zaměřují na detaily techniky a její neustálou idealizaci…“; str. 29 – „po celou dobu tréninku mokří 

a chybí jim pocit pocení a v důsledku toho žízeň…“. V textu se objevuje minimum gramatických chyb. Citace jsou 

provedeny správně a v plném rozsahu.  

Na základě provedeného posudku konstatuji, že Bc. Krátká Barbora je způsobilá k samostatnému řešení odborných 

problémů. Práci doporučuji k obhajobě. Navrhované hodnocení „velmi dobře“.  

Otázky k obhajobě: 

1. V práci se objevuje termín „přetrénování“, který ale není zařazen do otázek v dotazníku. Jak byste formulovala 

tuto otázku v dotazníku? 

2. Z výsledků vyplývá, že nejnáročnější etapou tréninku pro plavce je přechodné období. Jaké doporučení byste dala 

trenérům, při vedení tohoto období, aby nedocházelo k větším výkyvům ve zdravotním stavu plavců? 

3. Zkuste definovat termín - úspěšná plavecká kariéra. 

 

V Praze dne 27. 9. 2019        Mgr. Daniel Jurák, PhD. 

 


