
Posudek oponenta diplomové práce  
 
Jméno a příjmení diplomanta: Bc. Naďa Michalcová 
Téma práce: Přehled výkonnosti mužů a žen v disciplíně 100 m volný způsob na OH od roku 1924 do roku 2016 
 
Rozsah práce: 83 stran textu, 156 titulů použitých pramenů, literatury a jiných zdrojů  
a 2 přílohy. 
 
Cíl práce: Diplomantka si stanovila 3 cíle práce. 1. Vytvořit historický přehled informací o průběhu plaveckých 
závodů na novodobých OH od roku 1924 do roku 2016. 2. Zpracovat osobní profily plavců a plavkyň na prvních 
místech v disciplíně 100 m volný způsob od roku 1924 do roku 2016. 3. Zpracovat výkonnostní přehled všech 
finalistů a finalistek v disciplíně 100 m volný způsob po dvou vždy následujících OH od toku 1924 do roku 2016. 
 
 
1. Náročnost tématu na: 
-  teoretické znalosti                                                             velmi dobré 
-  vstupní údaje a jejich zpracování                                    velmi dobré 
-  použité metody                                                                  dobré 
 
2. Kritéria hodnocení práce: 

 Stupeň hodnocení 

výborně velmi 
dobře 

dobře nevyhovující 

Splnění cíle  X   

Samostatnost posluchače při 
zpracování tématu 

 X 
 

  

Logická stavba práce   X  

Práce s prameny, včetně citací X    

Adekvátnost použitých metod   X  

Hloubka provedené analýzy ve 
vztahu k tématu 

 X   

Stylistická úroveň a úprava práce X    

 
3. Využitelnost výsledů práce v praxi: 
Práce poskytuje přehledný vhled do dané problematiky. Z tohoto podhledu existuje reálné východisko pro 
aplikaci výsledků v trenérské praxi, popř. dalším výzkumu, který bude rozšířen ve vztahu k modifikaci tématu a 
hloubce řešení. 
 
4. Připomínky a otázky k obhajobě: 
Autorka splnila zadání práce. Cíle a úkoly práce jsou zpracovány přehledně, což diplomantce umožňuje 
srozumitelnou interpretaci výsledků analýzy prostřednictvím tabulek a grafů a jejich komentářů. Vypovídající 
výsledky jsou také ovlivněny volbou odpovídajících metody řešení ke vztahu k zadanému problému. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Jakým důvodem bylo uvedení 3 cílů práce? Odpovídají závěry práce těmto cílům? 
2. Získal vítěz závodu 100m volný způsob Johny Weissmuller (USA)  na OH 1924 ještě nějaké medaile? 

 
5. Práce je doporučena k obhajobě. 
6. Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře 
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                                                                                                                                        ………………………………. 
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