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Cíl práce:          - Prostřednictvím testovacího souboru vybraných dílčích faktorů 
sportovního výkonu hráček vodního póla, diagnostikovat a posoudit 
stav výkonnosti hráček během ročního tréninkového cyklu ve 
vybraném klubu vodního póla v dorostenecké kategorii žen. 

Diplomová práce se zabývá problematikou vodního póla žen. Téma práce bylo specifikováno 
do oblasti sportovního tréninku se zaměřením na diagnostické možnosti a prostředky trenérské 
praxe. Aktuálnost zvolené problematiky lze spatřovat v možnosti objektivizace aktuální i průběžné 
výkonnosti hráček vodního póla v tréninkovém procesu a využití získaných informací pro tvorbu 
krátkodobých i střednědobých tréninkových cyklů trenérem. Výsledky práce nebo její aplikace na 
konkrétní tréninkové družstvo lze dále v praxi využít k hodnocení družstva jako celku nebo 
jednotlivých hráček navzájem. Z tohoto pohledu je možno téma práce považovat pro praxi vodního 
póla jako přínosné.

Téma práce diplomatka zvolila samostatně na základě své osobní sportovní kariéry, 
v současné době i v souvislosti s vlastní trenérskou praxí ve vodním pólu žen. Autorka si ve shodě 
s cílem práce zvolila dílčí cíle a vědecké otázky. Pro vypracování práce sestavila postupové úkoly 
řešení.

Nedostatek odborných podkladů, se kterými se oblast vodního póla v České republice 
dlouhodobě potýká, pocítila diplomantka nejen při zpracování teoretické části práce, ale i při 
rozhodování jak orientovat a zpracovat výzkumnou část. Diplomantka nakonec zvolila kompromis. 
Pro účely práce sestavila několikabodový škálový soubor pro kvalitativní i kvantitativní hodnocení 
výkonnosti hráček (částečně i tréninkových charakteristik), ve kterém využila ve vodním pólu již 
používaný test, který v závislosti na výkonnosti probandek modifikovala. 

Obsáhlá výsledková část byla diplomantkou zpracována pomocí tabulek a grafů 
s doprovodným hodnotícím textem. V určitých pasážích výsledkové části, obdobně jako u 
zvoleného a sestaveného škálového hodnocení, lze částečně nalézt originální řešení zhodnocení 
zjištěných dat. V závěru diplomové práce na základě splnění cílů a úkolů práce a předložením 
diskusní části diplomatka zodpověděla stanovené vědecké otázky a vymezila závěry práce. 

Při zadání práce, určení způsobu řešení a při zpracování výsledkové části diplomantka 
prokázala samostatnost a schopnost racionálního náhledu na řešenou problematiku. Kladné působení 
ve smyslu propojování dílčích výsledků zjištění a jejich hodnocení měla již zmiňovaná trenérská 
praxe diplomantky a aktuální znalost sledovaného souboru probandek. Diplomantka při dílčích 
konzultacích byla připravená, předkládala dle časového harmonogramu stanovené části práce a 
vhodně reagovala na připomínky vedoucího práce. Z pohledu formálního zpracování lze zaznamenat 
drobné nedostatky, avšak bez zásadního vlivu na úroveň diplomové práce. 

Práce je doporučena k obhajobě.
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