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Bakalářská práce s problematikou sportovního plavání se zaměřuje na jednu často 

diskutovanou otázku kariéry závodních plavců, tzn. na výkonnostní vývoj v průběhu 

základního, případně specializovaného tréninku. Tento vývoj výkonnosti může být výsledkem 

jednak tréninku se znaky rané specializace, anebo tréninku respektující přirozený vývoj 

jedince, který většinou zabezpečí úplnou kariéru plavce a u nadaných jedinců i vrcholnou 

úroveň výkonnosti plavců v dospělosti. Je možno proto považovat retrospektivní záznam 

kariéry úspěšných plavců, kteří v dospělém věku dosahují mezinárodní úroveň za obohacující 

a zajímavý nejen pro teorii sportovního plavání, ale i pro samotnou plaveckou trenérskou 

praxi. 

Téma závěrečné práce si autorka zvolila na základě své dlouholeté plavecké kariéry, současné 

trenérské praxe a v souvislosti se studiem specializace plavání. Získání podkladových dat 

vyžadovalo od studentky dohledání příslušných statistických tabulek a disciplín se záznamy 

výkonů sledovaných závodníků. Sběr dat byl náročný nejen z časového hlediska, ale i 

z pohledu přesnosti práce. Důvodem byla obsáhlost podkladových statistických záznamů 

k jednotlivým letům, velký počet disciplín a následný převod zjištěných časů na FINA body 

pro vzájemnou objektivizaci výkonů. 

Studentka si ve shodě s cílem práce stanovila výzkumné otázky a úkoly práce, v teoretické 

části nastínila přehledově řešenou problematiku. Ve výsledkové části autorka práce nejprve 

předložila výkonnostní anamnézy jednotlivých šetřených plavců. Pomocí FINA bodů poté 

sumarizovala a porovnávala výkonnostní bodové posuny v jednotlivých věkových ročnících, 

výkony na krátkém a dlouhém bazénu a rozdíly mezi chlapci a dívkami. Závěrečnou diskusí 

plynule studentka navázala na dílčí diskusní popisy z výsledkové části a své poznatky shrnula 

v závěrech práce.  

Rozsah a struktura práce odpovídají požadavkům kladených na závěrečnou práci 

bakalářského stupně vzdělání. Spolupráce autorky práce s vedoucím práce ve vztahu 

k vypracování práce byla dlouhodobá, autorka práce se nebránila diskusím a byla vstřícná k 

doporučením vedoucího práce. Nicméně je nutné konstatovat, že dílčí časové prodlevy při 

zpracování práce zapříčinily časté nepřesnosti z hlediska formálního zpracování práce, 

například chybějící citaci zdrojových dokumentů pro získání základních hodnot výkonů 

(nutno doplnit v erratech).   

Práce je doporučena k obhajobě.  

Hodnocení: velmi dobře  
 

Diskusní otázka: 

Na základně vaší bakalářské práce:  

Liší se výkonnostní koridory pro dívky a chlapce ve věkové období 10 – 18 let a jak? 
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