
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno a příjmení diplomanta:            Lukáš Mička
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Název práce: HISTORIE PLAVÁNÍ VE ZNOJMĚ

Cíl práce: - analyzovat historický vývoj plavání ve světě, na území České republiky a 
především plavání ve městě Znojmě.

.
Práce v rozsahu celkově 72 stran obsahuje 32 nečíslovaných tabulek. Práce je 

doplněna 11 stranami příloh, v kterých je 24 nestandardně popsaných obrázků bez uvedeného 
zdroje. Seznam literatury zahrnuje 68 položek různého charakteru, u některých není dodržena 
norma citace viz. elektronické zdroje, zdroje z novin. 24 zdrojů z celkového počtu položek 
v seznamu nenachází v samotné práci citaci.

Hlavní téma práce se zaměřením na historický přehled vývoje plavání ve Znojmě,
s velkou měrou zaměřené na plavecký oddíl TJ Znojmo, lze považovat jako přínosné. 
Sumarizace historických dat a snaha o zachycení vzniku a vývoje fungování tohoto 
plaveckého oddílu jsou zajímavé z hlediska faktu, že TJ Znojmo v posledních desetiletích 
patří k předním plaveckým klubům v České republice, které ač mají zázemí v menším městě 
umí vychovat závodníky mezinárodní úrovně, v případě TJ Znojma je toto propojeno 
s kvalitním trenérským zázemím (hlavní trenér je v současné době reprezentační trenér ČR). 

Stanovení cíle práce a jeho naplnění je velmi diskutabilní a vychází z nejednoznačné 
formulace (hlavní cíl, cíl, další cíl). Ve svém rozsahu formulace „hlavního cíle“ překračuje 
možnosti práce v případě kvalitní analýzy (lze-li z hlediska práce diplomanta hovořit o 
analýze) světového vývoje plavání a plavání na území České republiky, které jsou dále svou 
vypovídající dobou ukončeny v první polovině 20. století. Problematika plavání ve Znojmě je 
řešena v časovém úseku 1926 - 2006.

Vlastní zpracování tématu je obsáhlé a od roku 1966 zpracováno po jednotlivých 
letech. Na škodu je, že v posledních desetiletích se autor spíše věnuje přehledu medailových 
úspěchů „top“ plavců než také záznamem další činnosti oddílu (např. mládežnické a 
dorostenecké kategorie), jeho zázemím a podmínek zabezpečení apod. Za klad je možné 
považovat v závěru práce snahu o scelení vybraných témat, o kterých bylo zmiňováno 
v jednotlivých letech. Nicméně shodné užití vět je méně zdařilé. 

Práce vykazuje řadu nedostatků, některé byly zmíněné již v průběhu posudku. 
V textu se nalézají tabulky bez číslování, názvu a hlavičky. Také sestavení přílohové části je 
méně standardní a lze vytknout neuvedení zdroje převzetí u obrázků. Obrázek 12 je totožný 
s Obr. 20; Obr. 17 nesouhlasí s popisem k obrázku (záměna fotografie). Seznam zkratek je 
neúplný (chybí např. ODPM, OÚNZ, KPS a další). 

I formální zpracování vykazuje nedostatky. Autor velmi často střídá čas minulý 
s časem přítomným a velmi často se zde objevuje přímá citace zdroje (bez uvození) (např. rok 
1979, 1986 atd.). Nejednotnost psaní tak značně tříští plynulost a jednotnost textu. 

Dále při prezentaci času vždy chybí jednotka, chybně je zapisován čas na 50 m – např. 
str. 34), číselné označení kapitol je za posledním číslem uvozeno tečkou, v zápisech dat chybí 
mezera např. str. 20, 46 apod.

Otázky k obhajobě:
1) Proč jste určil Květoslava Svobodu jako nejúspěšnějšího plavce v historii oddílu? 

Srovnejte dosažené výsledky K. Svobody a O. Šplíchalové. 
2) Jaké výsledky dosahovalo žákovské a dorostenecké plavání v posledním desetiletí 

Vašeho zkoumání a jaké mělo tréninkové zázemí a organizační zabezpečení.

Práci s doporučuji k obhajobě. Hodnocení: dobře

        Praha 20. 9. 2005    Mgr. Jitka Pokorná           
podpis oponenta diplomové práce
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