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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
     Cílem práce bylo porovnat výsledky dvou plavců na základě jejich ročních tréninkových cyklů. 

      V práci byly zkoumány a hodnoceny rozdíly v zatížení plavců oddílu TJ Auto Škoda Mladá 

      Boleslav a jeho vliv na dosažené výsledky.        

                
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce     

 s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
     Teoretická část je na dobré úrovni a studentka zde prokázala schopnost pracovat s literaturou. Ke  

     zpracování využila 11 literárních a 3 internetové zdroje, které doplnila svými praktickými zkušenostmi 

     z období své vlastní závodnické činnosti.             
       

  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
     Hypotézy byly správně zformulovány a jsou v souladu s cílem a úkoly této práce. Avšak formulace 

     hypotézy č.3 mohla být vymezena přesněji, aby na ni mohla být v hodnocení dána jednoznačná  

     odpověď.                

 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
    Pro získání odpovědí na stanovené hypotézy použila  metodu analýzy a porovnávání, které se ukázaly  

     jako dostatečné pro získání objektivních výsledků.       

                  

 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, 

 grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
     Všechny výsledky jsou správně zpracovány a pro větší názornost jsou doplněny vhodně zvolenými  

     tabulkami a grafy.                         
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl 

 a hypotézy), přínos a využití výsledků. 
     Ve výzkumné části práce studentka dává odpovědi na stanovené hypotézy a uvádí důvody proč 

     byla potvrzena jen první hypotéza a druhé dvě byly potvrzeny jen částečně. 

 

 

 

 

 



 

                
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, 

 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
     Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na ni kladeným. Je přehledná a byla zde dodržena 

     norma rozsahu práce. Vytknout lze drobné chyby v textu, nesprávný nadpis na str. 38 a rovněž 

     výzkumná část by si zasloužila začínat na nové straně textu.      
          
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
     Celkově hodnotím tuto práci jako zdařilou, náročnou na zpracování, kde autorka potvrdila svůj 

     odborný přehled o dané problematice.         
      
 

Práci k obhajobě   doporučuji 
 

Návrh klasifikace:  velmi dobře 
 

Otázky k obhajobě: 1) Vysvětlete, jaký význam má pro plavání poloha těžiště těla a poloha těžiště 

                                              vody, která je plavcem vytlačována. 
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