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Diplomová práce kolegyně Nadi Michalcové se zaměřuje na plaveckou část OH od roku 1924. V každém daném roce 

zpracovává základní informace k organizaci plaveckých závodů a analyzuje informace, které se vztahují k disciplíně na 

100 m volný způsob ženy a muži. Na základě výsledků závodů ve sledované disciplíně, zpracovává osobní profily 

jednotlivých vítězů v ženské i mužské kategorii. Zároveň graficky prezentuje a porovnává výsledky 100 m VZ po dvou 

po sobě jdoucích OH. V úvodní části posudku musíme zmínit, že téma práce kolegyně měnila a to na základě 

nepředvídaného průběhu koronavirové pandemie, která ji znemožnila pokračovat v experimentu v období 2019 až 

2020.    

Diplomová práce kolegyně Michalcové má charakter historické práce, ve které shromažďuje a analyzuje dostupná 

data z internetu a z tištěných zdrojů, která překládala a upravovala tak, aby odpovídala kontextu daného období.   

Kolegyně Michalcová pravidelně konzultovala postup práce a plnila připomínky a zadané úkoly od vedoucího práce. 

Velké úsilí vložila do překladu textů z anglického jazyka, protože jen malá část informací byla uvedená v jazyce 

českém. S jazykovou bariérou jsme se setkávali i v průběhu zpracovávání diplomové práce, protože čeština není 

kolegyně Michalcové rodný jazyk. Problematika rodného jazyku se v některých případech ukázala v neobratném 

slovosledu nebo v gramatické chybě. Na druhou stranu Naďa kvalitně zpracovala výsledky, které vložila do tabulek a 

grafů, které zpřehlednily analyzovaná data a to jak v průběhu sledovaných let, tak i v analýze na konci diplomové 

práci. Odpovědi na výzkumné otázky doplnily analýzu o zajímavé informace, které by bylo vhodné publikovat.   

Na základě vedení diplomové práce a spolupráce v průběhu jejího sepisování konstatuji, že Bc. Naďa Michalcová je 

schopná samostatně a koncepčně řešit vybraný odborný problém. Práci doporučuji k obhajobě. Navrhované 

hodnocení „velmi dobře“.  

Otázky k obhajobě: 

1. Zkuste vysvětlit, proč se v letech 2012 a 2016 zastavil proces zlepšování výkonnosti u mužů na 100 VZ.  

2. Co si myslíte o stále se zlepšující výkonnosti žen ve sledované disciplíně?  Domníváte se, že tento posun ve 

výkonnosti bude trvat i nadále?  

3. Můžete na základě provedené analýzy výkonů, ale i analýzy tělesných parametrů a osobnosti sledovaných vítězů 

říci, co definuje vítěze na 100 m VZ v mužské i ženské skupině?  

 

V Praze dne 7. 6. 2021        Mgr. Daniel Jurák, PhD. 

 


