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                    Porovnání veslařského tréninku mládeže a dospělých

       Bakalářská práce Karla Mocka  porovnává některé složky veslařského sportovního 
tréninku a  mládeže a dospělých. Jedná se závažné téma, protože právě skladba tréninku 
mládeže, která přihlíží k věkovým zvláštnostem této věkové kategorie má jednoznačně 
pozitivní vliv na výkonnost závodníků v dospělosti i na jejich zdraví.
      Problémy a cíle práce (s. 3) se vzájemně poněkud prolínají, ale je zde jasně patrná snaha 
po jejich promyšlené strukturaci.
     Teoretická část stručně přibližuje historii veslování ve světě i u nás. Dále představuje 
významné veslařské trenéry českých a československých posádek a v závěru nás seznamuje 
se základy veslařského tréninku s akcentem na mladší věkové kategorie. Domnívám se, že 
uvedená  kapitola o trenérech má jen okrajovou souvislost s tématem práce. Snad by bylo lépe 
uvést ji jako přílohu. Totiž právě kapitola „ přílohy“, včetně obrazových v tomto typu práce 
výrazně chybí.   
     Autor dobře je pracuje  s použitou literaturou a prameny. Jasně odlišuje myšlenky převzaté 
a vlastní. S tím souvisí také zdařilý poznámkový aparát. 
     Výzkumná část je uvedena hypotézami (s.41). Ty velmi dobře vystihují základní rozdíly 
v tréninku mládeže a dospělých jsou jasně a srozumitelné formulovány. Zvolené metody jsou 
vhodné. Výsledky zcela jasně ukázaly základní (především objemové) rozdíly v tréninku 
obou sledovaných kategorií.  
     V Diskuzi (s.55 – 56) se autor vyjadřuje především k testování jednotlivých hypotéz. 
Závěry práce (s.57) potvrdily, že se její cíl podařilo naplnit. 
   Předkládaný text je jednoduchý a  přehledný. Práce je ovšem jazykově poněkud neobratná. 
Rovněž bych uvítal poněkud bohatší seznam použité literatury. 
    Celkově mohu konstatovat, že bakalářskou prácí, ve které Karel Mocek prokázal, že je 
schopen zpracovat vybrané téma na požadované úrovni. Práci  proto doporučuji  k obhajobě.
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