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Předložená práce má 158 stran, 31 stran tvoří přílohy. Obsahuje  97 tabulek, 3 grafy, v 
seznamu literárních zdrojů je uvedeno 48 korektně citovaných položek, dobře zvládnuté jsou i 
citace literatury v textu. Tématem i způsobem zpracování diplomantka navazuje na práce 
Hlaváčkové, 2005; Majerové, 2007; Trčové, 2008; Havlíčka, 2007 (v práci neuveden). 
Řešený problém není tedy originální, ale doplňuje potřebné informace.

Práce je strukturována jako odborná zpráva, graficky velmi dobře zpracována. 
Teoretická část je přiměřeného rozsahu, pouze kapitola 3.1 je bez souvislosti s řešeným 
problémem a s chybou "pověst o Leonardovi". Cíl práce je stanoven jasně. Sběr dat byl 
rozsáhlý, zpracování bylo založeno na jednoduchém třídění dat a kvalitativní analýze. 
Výsledková část je vhodně strukturovaná a přináší velké množství údajů, které se diplomantka 
snažila zpřehlednit grafickým zpracováním do tabulek a barevným zvýrazněním, které 
pomáhá orientaci, když např. v první části tab. 10 až 79 jsou uvedeny souvisle bez komentáře. 
Podstatné shrnutí uvádí studentka až na s. 80. Tab. 80 až  85 jsou bez komentáře, ačkoliv k 
ostatním se diplomantka vyjádřila. Diskuse komentuje sběr a zpracování dat, ale i shrnuje a 
diskutuje výsledky, vyjadřuje se k výzkumným otázkám. Závěry jsou formulovány přiměřeně 
výsledkům.

Výsledky předložené práce kompletují nálezy kolem struktury plavecké kariéry 
českých plavců a plavkyň v kontextu věkových charakteristik světových vrcholných plavců. 
Přinášejí důležité podklady pro analýzu stavu současné plavecké reprezentace v ČR, 
doporučuji výsledky dát k dispozici ČSPS.

Z výše uvedených údajů doporučuji předloženou magisterskou diplomovou práci  
k obhajobě.

Otázky k obhajobě:

1. Charakterizujte stručně shodu a odlišnosti v nálezech práce Trčové a Vaší.
2. Proč zůstala mimo Váš zájem práce Havlíčka: Věkový profil plavců a plavkyň České 

republiky v období 2000-2004.
3. Proč jste použila pouze popisné statistické metody. 

Navrhované hodnocení: velmi dobře  až  výborně

V Praze dne 30.4.2009                                                                                       Irena Čechovská


