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Název práce:
Výkonnost plavců kategorie masters v disciplínách volný způsob

Cíl práce:
Posoudit úroveň a vývoj výkonnosti ve věkových kategorií masters 
v disciplínách volný způsob v České republice.

Bakalářská práce řeší problematiku výkonnostního plavání dospělých a starších plavců. 
Téma si autorka zvolila samostatně v úzké návaznosti na svoji studijní specializaci na UK FTVS a 
současnou aktivní sportovní činnost. 

Předmětem práce se stalo zachycení nejlepších výkonů v jednotlivých věkových skupinách 
masters (vybrané disciplíny volný způsob) a posouzení vývoje výkonnosti masters plavců obecně, 
tzn. výkony – věk. Součástí výsledků práce jsou i individuální kariéry masters plavců, kteří se 
věnují plavání dlouhodobě a reprezentují náš stát na zahraničních soutěžích.

Zvolené téma lze považovat za velmi zajímavé a aktuální. Přestože se práce věnuje otázce 
sportovní výkonnosti, která není stěžejním cílem současných snah o rozšíření pohybových aktiv 
mezi běžnou populaci, je ji možné v širokém kontextu vnímat jako prezentaci možností, které 
nabízí plavání jako celoživotní aktivita.   

Na základě problému práce autorka definovala cíl práce, vyslovila vědecké otázky a 
sestavila si postupové úkoly práce. 

Vypracování práce předpokládalo hlubší obeznámení s problematikou sportu dospělých, 
samostatné studium ve vyhledávání a zachycení dat a přítomnost na plaveckých soutěžích masters. 
Menší dostupnost aktuální odborné literatury z plavání masters autorka kompenzovala studiem 
obecně zaměřených zdrojů. 

Výsledková část poskytuje přehledně zjištěná data a trendy, které je možné vysledovat ve 
změnách výkonnosti plavců masters ve vztahu k věku. Autorka využila pro názornost grafická 
znázornění a základní popisnou statistiku, kterou zanesla do tabulek.   

Diskusí a závěry autorka práce prezentuje nejdůležitější závěry svého šetření a odpovídá na 
výzkumné otázky. 

Během přípravy i v průběhu vlastní realizace autorka pracovala samostatně. Využívala 
konzultace s vedoucím práce, akceptoval připomínky a rady, které se potom snažila uplatnit do 
teoretické nebo praktické části bakalářské práce. Přesto v některých pasáží by se mohla 
předpokládat větší propracovanost např. uvedení širších souvislostí v dílčích diskusí ve výsledkové 
části, ne pouze interpretace dat z tabulek nebo grafů. Práce také obsahuje drobné formální 
nepřesnosti, které nesnižují kvalitu práce.

Diskusní otázka:
Na základě statistického vyhodnocení dat a ve vztahu k věkovým skupinám posuďte 

Vámi uvedené hodnoty průměrů a mediánů popř. variačního rozpětí v jednotlivých 
disciplínách.

Práce je doporučena k obhajobě.  
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