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Posuzovaná bakalářská práce včetně seznamu literatury, obrázků a příloh svým rozsahem odpovídá 

kladeným požadavkům, proporcionální rozložení teoretického zázemí, metodologické části i části 

výsledkové je ve vhodném poměru. Práce s odborným textem a dodržování bibliografických norem je 

na dobré úrovni. 

Jednotlivé části jsou logicky řazeny, formální úprava textu je odpovídající. Přehlednost, stylizační a 

jazyková kvalitu zpracování je průměrná. Autor se však nevyvaroval občasných terminologických či 

odborných nepřesností (např. dýchání na každý pohybový cyklus na obě strany - str. 27, optimální 

vdech úklonem hlavy - str. 32).  

Cíle práce a výzkumné otázky jsou formulovány srozumitelně. Metody sběru dat a práce s nimi jsou 

podrobně vysvětleny. 

První oddíl výsledkové části je zpracován podrobně, strukturovaně a ve vhodné míře využívá klíčové 

body techniky zachycené na videozáznamu doplněné o podpůrné grafické prvky. Zaznamenané chyby 

v technice provedení jsou dobře viditelné, zvýrazněné i vhodně popsané. Jako nepřehledné ale vnímám 

označení jednotlivých obrázků. I v případech, kdy se obrázky týkají činnosti DK, HK, dýchání či 

souhry, je v popisu uvedena „poloha těla“. V rámci zvolených technických cvičení postrádám využití 

poloh na boku a jejich změn. Pro nápravu chyb v poloze těla a hlavy a cvičeních zaměřených na rotaci 

jsou vhodnější, než zde aplikovaná cvičení s dobíháním paží. Druhý oddíl výsledkové části optimálně 

hodnotí přínos jednotlivých cvičení pro zlepšení technického projevu, nechybí ani doporučení pro 

plavce či trenéry do budoucna. 

Kontrola shody s dalšími pracemi byla provedena v systému: Turnitin. Míra podobnosti s jednotlivými 

zdrojovými daty byla 26 %. 

Na základě zpracovaného posudku shledávám Tomáše Hnyka způsobilého k samostatnému řešení 

odborných problémů a jeho práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhovaná známka: Velmi dobře 

 

Otázky k obhajobě:  

1.   Lišila se technika probanda v závislosti na rychlosti plavání? Pracoval jste i s chybami, které se 

v nižších intenzitách nevyskytovaly a ve vyšších ano (či opačně)?  

2.  Jaká cvičení byste zařadil, kdybyste u plavce cílil na rozvoj pocitu vody a korigovat tím např. 

neoptimální nastavení prstů ruky v záběrové fázi?  
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