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     Posuzovaná bakalářská práce je zaměřena na sledování vývoje plavecké výkonnosti 
zrakově postiženého plavce klasifikační třídy B3 na vybraných tratích. Postihuje časově 
celkový vývoj, zejména však se zaměřením na dva paralympijské cykly. V práci jsou 
posuzována jednotlivá období sportovní přípravy a vysvětleny výkonové anomálie. Pro 
verifikaci výkonové úrovně jednotlivých období byly vybrány tratě 100 a 50m VZp., a to pro 
vysokou frekvenci výskytu ve sledovaném období.  
     Pro pochopení problematiky sportu zrakově postižených jsou uvedeny v teoretické části 
potřebné informace z oblasti anatomie, etologie jednotlivých zrakových vad, charakteristiky 
plavecké výuky ZP a zdravotní klasifikace. Samostatně je uveden informační popis 
jednotlivých tréninkových metod. 
     Ve výzkumné části se diplomant zabývá kazuistikou probanda, osobní i zdravotní 
anamnézou a vlastním statistickým zpracováním získaných dat. Z těchto výsledků pak autor 
formuluje vlastní výsledky, diskuzi i závěr. 
       
     Formální stránka práce byla konzultována s odb. konzultantem Doc. RNDr. Janem 
Hendlem CSc. Práce je dobře strukturovaná a nevykazuje zásadnější formální chyby. 
Předložený text obsahuje celkem 61 stran. V průběhu zpracování bakalářské práce autor 
konzultoval pravidelně a v dohodnutých termínech. Seznam literatury je uveden dle platné 
normy a uvádí celkem 26 informačních  zdrojů, z toho 5 zahraničních. Za nedostatek považuji 
absenci číslování jednotlivých položek seznamu.  
     Autor v předloženém textu prokázal schopnost pracovat s odborným textem, forma 
zpracování i rozsah práce odpovídají nárokům na bakalářskou práci. 
 
 
     Předloženou bakalářskou práci posluchače Michala Kalíka doporučuji k obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě práce: 
 
1) Vysvětlete stanovení kroku časové osy, použité v publikovaných grafech. 
2) Vysvětlete ve vztahu k sportovní přípravě termín „genetický strop“. Lze na základě  
    získaných výsledků předpokládat,  že sledovaný proband jej dosáhl ? 
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