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Cíl práce:
Zjistit výkonnostní kariéru českých reprezentantů – mužů 
v plavání zařazených do juniorské reprezentace v letech 1999-2004. 

Téma diplomové práce je z oblasti sportovního plavání. Specifikací problému se vlastní 
zkoumání zaměřuje na problematiku sportovní kariéry plavců, kteří byli na základě svých výkonů 
ve starším adolescenčním věku zařazeni do družstva juniorské reprezentace. Sportovní kariéra 
probandů byla šetřena na základě anamnézy výkonnosti od žákovských kategorií až po věk 
dospělosti resp. u některých do doby, kdy došlo k ukončení jejich aktivní plavecké činnosti.

Časovost problému je možno deklarovat stále diskutovanými a problematickými obdobími 
v kariéře sportovců, kterými jsou údobí mezi 14 - 16 rokem a 18 - 20 rokem, kdy dochází u 
velkého počtu sportovců k náhlému zakončení sportovní kariéry nebo k poklesu zájmu o sportovní 
činnost na vyšší sportovní úrovni. |Zajímavé je, že nastíněný problém se týká i té skupiny 
sportovců, kteří mají relativně ve svých sportech úspěch, vysokou výkonnost a i perspektivu 
dosáhnout, např. v případě šetřených plavců v této práci, post seniorské reprezentace.

Vypsané téma práce diplomatka zvolila samostatně na základě své dřívější krátké 
plavecké kariéry. Tématicky práce uceluje šetřené téma zvolené diplomantkou Lenkou 
Trčovou v roce 2008, která zpracovala obdobné charakteristiky pro ženy - juniorky ze 
stejného období.

Diplomantka si na základě stanovení problému práce definovala cíl práce, vyslovila 
vědecké otázky a sestavila postupové úkoly diplomové práce. Po studiu teoretického zázemí a 
zajištění si zdrojů pro sběr dat přistoupila diplomantka velmi aktivně k vlastnímu šetření. 
Z důvodu velkého počtu probandů zúžila postupně autorka své zkoumání pouze na družstva 
starších  juniorů. Přesto zpracování téměř sedmdesáti individuálně zkoumaných plavců je 
značné a bylo časově velmi náročné. Velký objem zjištěných dat se poté projevil v rozsáhlosti 
předkládané práce, která i přesto strukturou a obsahem naplňuje požadavky kladené na tento 
typ prací. Drobné nedostatky lze spatřovat ve formálním zpracování práce.  

Při zpracování diplomové práce diplomantka prokázala samostatnost a schopnost řešit 
stanovený problém. Teoretická část přibližuje řešenou problematiku z pohledu obecného i 
z pohledu specificky řešeného v oblasti plavání. Výsledková část předkládá data především 
tabelačním vyjádřením s dílčími komentáři. Diskuse a závěry jsou vzhledem k šíři dat 
nosnými kapitolami, které objasňují a prezentují komplexní náhled na zjištěné skutečnosti. 
Diplomantka uvedenými úsudky a shrnujícími formulacemi dostatečně vystihla
charakterizující fakta sportovních kariér šetřených plavců. 

Vzhledem k šíři šetření lze zjištění považovat v podstatě za obecný současný trend v
kariérním vývoji úspěšných plavců v období adolescence a i jako jeden z faktorů, který 
v dnešním českém plavání negativně ovlivňují kvalitu seniorské reprezentace. Zvolené téma 
lze hodnotit jako přínosné pro teorii i praxi současného českého sportovního plavání.

Diskusní otázka:
Jaké otázky pro další výzkum se nabízejí na základě výsledků Vaší práce?
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