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Diplomová práce Kataríny Gálové má 70 stran textu, 36 grafů a 5 stran příloh ve které  autorka 
analyzuje úroveň psychologické přípravy v plaveckém tréninku na Slovensku. Výzkumný soubor 
zahrnuje plavce všech výkonnostních kategorií ve věkovém rozmezí od 12 let a výše. Z analýzy 
dotazníků je zřejmé, že většina slovenských plavců vnímá psychologickou přípravu ze strany trenéra jako 
nedostatečnou a že by tato složka sportovního tréninku měla být rozvíjena více.  

Teoretická část DP je rozdělena do tří hlavních celků. První část se zabývá charakteristikou 
plaveckého sportu, charakteristikou plaveckého výkonu a složkami plaveckého tréninku. Druhá část 
podrobněji rozpracovává psychologickou přípravu jako jednu ze složek plaveckého tréninku. Třetí část se 
zabývá psychologickou přípravou v praxi Musíme konstatovat, že autorka ve všech třech částech dobře 
pracuje s textem a že veškeré informace má podloženy citacemi z odborných textů. Teoretická část 
dostatečně informuje o problému práce a pomáhá k orientaci ve výsledkové části. 

Pro získání dat autorka použila nestandardizovaný dotazník s uzavřenými a otevřenými otázkami. 
Pro doplnění informací použila řízený rozhovor.  
 Výsledková část s diskuzí je zpracována na 31stranách textu ve kterém autorka srozumitelně 
interpretuje výsledky své práce. Kladem i záporem výsledkové části jsou grafy, které sice přehledně 
znázorňují výsledky analýzy jednotlivých otázek, ale na druhou stranu čtenáře jejich interpretace mate. 
Týká se to především výsledků, které autorka vztahuje k plavcům, kteří dosáhli titulu Mistra Slovenské 
republiky. Rovněž jsou matoucí odkazy na předešlé grafy a například na otázku číslo jedna, která je ve 
skutečnosti otázkou číslo dva. 
 Co se týká formální stránky práce, tak v textu se objevuje minimum gramatických chyb a 
překlepů. Jen pro přesnost uvádíme větu na straně 30 „Je zúžená na komunikáciu a motiváciju, čo si 
myslíme, že je pre úspešného trénera je málo“, a dále na straně 66 ve větě „Dlhodobé fungovanie 
psychologickej prípravy ako súčasti tréninku je otázne“. Pozor na stranu 62, ta se v textu opakuje dvakrát.  

Literatura je citována v souladu s českou normou a neshledali jsme žádné chyby v uvedených 
literárních zdrojích. Kladně hodnotíme citace i z jiných literárních zdrojů než českých.  

Diplomová práce Kataríny Gálové je zpracována dobře. Autorka dokázala, že je schopna 
samostatné práce při zpracování odborného textu a že její DP bude přínosem a zdrojem informací pro 
další studenty a vědecké pracovníky.  

Celkově po obsahové i formální stránce uvedená práce vyhovuje základním požadavkům odborné 
práce a hodnotím ji, v závislosti na průběhu obhajoby známkou :  výborně. 
 
Otázky k obhajobě: 
1. V kolika letech by trenér plavání měl začít s řízenou psychologickou přípravou? 
2. Jak byste, jako trenér plavání, postupovala v psychologické přípravě vašich svěřenců? Jak by probíhala 
dlouhodobá psychologická příprava?  
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