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Předložená bakalářská práce Renaty Krčkové má 66 stran textu, 45 literárních zdrojů, 11 
tabulek, 23 grafů  a 16 příloh. Je uveden pouze jeden cizojazyčný pramen. V seznamu literatury 
jsou nesprávně uvedeni Kučera in kol. (str. 13), Hohmann a kol. (str. 21), v textu Pai (str. 29) a  
Counsilman (str. 30).

Práce je přehledně uspořádána, v práci se však vyskytuje velké množství pravopisných chyb 
(např. str. 5, 16, 32 ), překlepů (str. 15, 19, 24, 30). Objevují se terminologické nepřesnosti 
v odborném jazyce (fyzickou výkonností - str.18, fyzický stav - str. 19, fyzickým možnostem - str. 
24), nedůslednost v pojmech: plavání v kategorii masters - str. 26 (plavání masters, seniorské 
plavání,  závodění veteránů), disciplíny VZ (kraulové disciplíny - str. 12). Objevuje se text bez 
citace, ačkoliv je evidentně převzatý, nevhodný překlad z internetových stránek (str. 26)

Cíle práce, výzkumné otázky a úkoly práce jsou studentkou vhodně definovány.

Teoretická část práce je zpracována na 19stranách a je rozdělena do 3 celků. Na str. 13 je 
citován Stejskal (2004), avšak chybí v seznamu literatury. Podkapitoly 3.1.1 a 3.1.2 nemají 
logickou vazbu na kapitolu 3.1 Pohybová aktivita stárnutí. Velmi podnětná je kapitola 3.3. 
Charakteristika disciplín volný způsob.

V metodické části studentka popisuje použité metody výzkumu a soubor, věnuje se sběru 
dat. V textu se objevuje velké množství nepřesností jak po jazykové, tak formulační stránce. 
Studentka vycházela ze statistických přehledů výkonů na 25m bazénech, v příloze jsou přiloženy 
tabulky výkonů na 50m bazénu pro muže. 

Výsledková část je prezentována v grafech a tabulkách. Vhodně se jeví rozdělení souboru 
dle věkových skupin (odlišně od pravidel). Zařazení grafu 2 je zbytečné, nemá žádnou výpověďní 
hodnotu. Postrádám přesný popis grafů a tabulek str. 40-55. (zkratka VZ, specifikace hodnot 
výkonů). Individuální výkonnost a charakteristiky vybraných plavců v kategorii masters jsou 
zpracovány velmi podrobně a přehledně.

Diskuse je obsáhlá, studentka konfrontuje výsledky s teorií, odpovídá na výzkumné otázky. 
Závěry mají shrnující charakter s perspektivou dalšího zpracování řešené problematiky. 

Rozsahem a po formální stránce práce vyhovuje kladeným požadavkům. 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě:
1. Z čeho vyplývají výsledky ohledně motivace k trénování (str. 35), když dotazovaní 

vyjadřovali pouze ANO – NE?
2. Z jakého důvodu byly zpracovány statistiky pouze po disciplínu 400 m volný způsob?
3. Na základě čeho byly vybráni závodníci pro zpracování sportovní anamnézy? 
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