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Cíl práce:          - zjistit a porovnat plaveckou výkonnost u reprezentačního družstva 

kadetů na začátku a na konci sezóny a posoudit individuálně zjištěnou 
výkonnost hráčů ve vztahu k úspěšnosti vybrané herní činnosti 
jednotlivce ve hře (střelba).

Diplomová práce řeší oblast plaveckých sportů, konkrétně problematiku vodního póla.
Diplomant se v práci zaměřil na otázky kondiční připravenosti mladých hráčů – reprezentačních 
kadetů k podávání sportovního výkonu. Dále u reprezentačních hráčů sledoval v průběhu ročního 
cyklu počet vstřelených branek v utkáních, které hráči odehráli v mistrovských nebo mezistátních 
utkáních. 

Zaměření práce bylo zvoleno diplomantem samostatně, a to především ve vztahu k jeho 
osobní sportovní kariéře. Diplomant si stanovil cíl práce. Na základě dílčích cílů si následně 
vymezil vědecké otázky a určil úkoly práce. 

Zpracování teoretické pasáže práce potvrdilo částečné očekávání diplomanta. V České 
republice je jen velmi málo odborných zdrojů, které by přibližovaly současné pojetí a trendy ve 
vodním pólu. Dostupné materiály jsou buď staršího data nebo amatérsky sestavené dokumenty, 
které postrádají jednotnou metodiku a odborné názvosloví. Vodní pólo svou specifikou v České 
republice z tohoto pohledu stojí mimo působnost jak plavání resp. plaveckých sportů, tak i 
sportovních her.   

Pro zpracování tématu práce byly využity testy, které jsou známé a používané v trenérské 
praxi vodního póla. Přes tuto skutečnost se však diplomantovi nepodařilo v českých podmínkách 
vodního póla dohledat hodnotící kritéria k těmto testům, i bez přihlédnutí ke zkoumané kategorii. 
Z tohoto důvodu autor práce částečně využil kritéria uplatňovaná ve Slovenské republice. Výsledky 
práce však ukázaly, že hodnotící standardy používané ve slovenském vodním pólu svoji náročností 
představují dosti vysoké kritérium pro hodnocení českých hráčů. Na druhé straně pravděpodobně 
ukázaly další z možných příčin (odborné zázemí viz výše) zaostávání českého vodního póla za 
evropskou, ne-li světovou úrovní.   

V kapitole Výsledková část diplomant předložil zjištěná data. Rozsáhlost této části je dána 
především zvoleným individuálním hodnocením jednotlivých hráčů zkoumaného družstva. K 
evaluaci diplomant zvolil slovní interpretaci s využitím grafického znázornění a tabulkových 
přehledů zaznamenaných nebo statisticky zpracovaných dat. Na základě výsledků šetření autor
zpracoval diskusní část a stanovil závěry práce. 

Diplomant v průběhu zadávání i vlastního zpracování diplomové práce pracoval samostatně a 
zodpovědně. Prokázal schopnost stanovit si problém a najít možné řešení. Konzultační činnost 
využíval průběžně s věcnými a konkrétními tématy. Předkládané zpracování diplomové práce 
vykazuje drobné formální nedostatky, celkově však zásadním způsobem nesnižují kvalitu práce

Závěrem lze podotknout, že práce tohoto typu nejsou v oblasti vodního póla u nás běžné. 
Výzkumy se obvykle zaměřují na zkoumání utkání z různých pohledů družstva nebo hráčů. 
Tréninková činnost včetně její kontroly, řízení a dílčích vstupů nebo výstupů je z hlediska 
objektivního posuzování opomíjena. I z tohoto pohledu lze práci hodnotit jako přínosnou a 
využitelnou v trenérské praxi.
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