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Předložená práce má 86 stran, z toho 15 stran příloh, obsahuje 16 tabulek, 4 obrázky, 
v seznamu literatury je uvedeno 24 zdrojů. Rozsahem, strukturou i formální úpravou zcela 
vyhovuje. Diplomant jistě zvládnul i techniky citace literatury. Předložená práce je psána 
korektním odborným jazykem, stylisticky na velmi dobré úrovni.

Řešený problém je aktuální, a i když závažný, není středem společenského zájmu. 
Problém plavecké kompetence policistů vyvstává výrazně vždy jen v případech selhání 
jednotlivců. Cílem diplomové práce je poskytnout přehled o plaveckém vzdělávání  na 
středních policejních školách a analyzovat plaveckou kompetenci studujících těchto škol. 

Teoretická část je zpracována poměrně prostě a je spíše exkurzí do historie problému.  
Metodická a analytická část se pečlivě věnuje popisu sběru dat a podává tak ucelený přehled o 
stavu vzdělávání ve sledovaných institucích i o úrovni plaveckých dovedností studujících se 
zvláštním zaměřením k záchrannému plavání. Diplomant testoval 200 m souvislé plavání a 
odhodlanost a výkon v plavání pod hladinou. Motorické testy dobře popsal a výkony uvádí 
v přehledných tabulkách.

V šestistránkové diskusi diplomant shrnuje a komentuje výsledky šetření. Z analýzy 
učebních plánů vyplývá nedostatečnost vzdělávání v oblasti plavecké kompetence, která se 
pak promítá i ve zjištěné nízké úrovni plaveckých dovedností (ve sledovaném souboru byli i 
neplavci).

Další součástí práce je návrh koncepce záchranného plavání pro střední policejní školy 
v České republice, v rozsahu 17 stran. Jde o kompilační materiál, který je však sestaven velmi 
zdařile a nabízí ucelený přehled žádoucího učiva pro zvýšení kompetence policisty v oblasti 
sebezáchranných a záchranných plaveckých dovedností.

V závěru je diplomant nucen konstatovat poměrně neutěšený stav sledovaného 
problému v praxi. Bylo by žádoucí, aby výsledky diplomové práce byly dále zviditelněny 
vhodnou publikační činností.

Předložená práce pana Romana Švarce splňuje všechna kritéria požadovaná na 
magisterskou diplomovou práci, proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhované hodnocení: velmi dobře

Otázky k obhajobě?
1. Zdůvodněte volbu konkrétních motorických testů?
2. Mohl byste se vyjádřit k úrovni tělesné zdatnosti studentů středních policejních škol? Je 
    sledována například aerobní a svalová zdatnost? Jak byste hodnotil plaveckou 
    kompetenci ve vztahu k úrovni tělesné zdatnosti? (zdatní, ale špatní plavci?)
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