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Posuzovaná bakalářská práce včetně seznamu literatury, obrázků a příloh obsahuje celkem 51 stran. 

Výčet literárních zdrojů uvádí celkem 21 titulů, z toho 6 zahraničních. Některé uvedené tituly však 

nejsou citované v textu (Bank 1991), či nejsou zvoleny úplně vhodně v rámci řešeného tématu (str. 18, 

Pokorná, J.,, Čechovská, I. 2017) a zabývají se oblastí plavecké gramotnosti žáků, nikoliv etapami 

sportovní přípravy. Práce s odborným textem a dodržování bibliografických norem je na dobré úrovni. 

Jednotlivé části jsou přehledně řazeny, vzhledem k charakteru práce nepovažuji za nezbytné zařazení 

subkapitoly č. 2.4 Energetický metabolismus. Formální úprava textu je odpovídající. Přehlednost, 

stylizační a jazyková kvalitu zpracování je průměrná, počet nalezených chyb není vysoký. Kontrola 

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

zdrojovými daty byla 16 %. 

Teoretická část práce přináší stručné zázemí ke zpracované tématice, stěžejní kapitola věnované 

technice plaveckého způsobu znak vyváženě kombinuje resumé tuzemské i cizojazyčné literatury. Cíle 

práce a výzkumné otázky jsou formulovány vhodně, srozumitelně. V metodologické části však 

postrádám bližší informace o použitém záznamovém zařízení a softwaru.  

Výsledková část je zpracována 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. Aplikovaná technická cvičení 

jsou zaměřena vždy na danou odchylku, optimálně napomáhají korekci daného aspektu plavecké 

techniky. V některých případech ale autor uvádí totožné cvičení vícekrát, pouze s drobnou obměnou 

(využití / nevyužití pomůcky), jindy volí neobvyklé řazení (str. 30 - cvičení ve vodě, následně cvičení 

na suchu). 

Přínos posuzované práce vidím především v možnosti jejího praktického využití, kdy samotnému 

plavci je nabízena velmi kvalitní a podrobná informace o nedostatcích v technice, chyby má možnost 

vidět a následně společně s trenéry pracovat na jejich odstranění. . 

Na základě zpracovaného posudku shledávám Vojtěcha Hájka způsobilého k samostatnému řešení 

odborných problémů a jeho práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhovaná známka: Velmi dobře 

 

Otázky k obhajobě:  

1.   V jaké časové dotaci (v rámci týdenního režimu i v rámci jednotlivých TJ) jste měl možnost 

pracovat s probandem na zdokonalování znakové techniky? 

2.  Se kterými technickými cvičeními z Vámi vybraných jste plavce nově seznamoval?  
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