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Zjistit výkonnostní kariéru českých reprezentantek v plavání
zařazených do juniorské reprezentace v letech 1999-2004.
Diplomová práce se zabývá problematikou sportovního plavání. Šetření bylo orientováno
na zjištění výkonnostního vývoje plavců, konkrétně plavkyň, které byly v minulosti zařazené do
reprezentačního družstva juniorek České republiky. Aktuálnost problematiky lze spatřovat
v možnosti vztahové objektivizace současného stavu české seniorské reprezentace na evropských a
světových soutěžích. ¨
Téma práce diplomatka zvolila samostatně na základě své osobní dlouholeté plavecké
kariéry. Diplomová práce svým zaměřením a aktuálností nepřímo navazuje na závěrečné
práce obhajované na KPS UK FTVS Hlaváčkové (2005), Majerové (2007), Havlíčka (2007),
kteří se zabývali současným věkem plavců na vrcholných soutěžích v podmínkách českého a
světového plavání, a práce řešící problematiku nenaplněných plaveckých kariér (např. Jurák,
1997).
Autorka si na základě vědeckých otázek stanovila cíl práce a vyslovila hypotézy. Pro
vypracování práce sestavila postupové úkoly řešení. Výkonnostní kariéru reprezentantek
šetřila prostřednictvím nejlepších výkonů plavkyň v disciplínách, v kterých dosahovaly
minimálně padesátého místa v České republice v letech své plavecké kariéry.
Rozsah práce, strukturování obsahu a proporcionalita jednotlivých částí plně
odpovídají požadavkům kladených na tento typ prací. Formální zpracování zaznamenává dílčí
nepřesnosti, které však nesnižují kvalitu práce, a to z hlediska obsahu i vizuálního zpracování.
Teoretická část přiměřeně objasňuje řešenou problematiku v širších souvislostech.
Výsledková část prezentuje zjištěná data především formou tabulek popř. grafů s dílčími
komentáři. Za zdařilou část práce lze považovat diskusi, v které diplomantka prokázala
odborný náhled řešené problematiky a snahu objektivního posouzení výsledků. V závěru
diplomové práce na základě splnění cílů a úkolů práce diplomatka zodpověděla stanovené
vědecké otázky, vyslovila se k hypotézám a formulovala závěry práce.
Při zpracování diplomové práce diplomantka prokázala samostatnost a schopnost řešit
stanovený problém. Zvolené téma lze hodnotit jako přínosné pro teorii i praxi současného
českého sportovního plavání.
Práce je doporučena k obhajobě.
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