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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
 Autorka si téma bakalářské práce zvolila z důvodu svého zájmu o závodní plavání. Cílem práce bylo zjistit 
shody a rozdíly ve struktuře a zatížení plavců specializujících se na plavecký způsob kraul v průběhu 
několika RTC. Cíl práce je jasně, srozumitelně a stručně formulován.      
                    
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou  
    (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část je kvalitně zpracována a postihuje veškerá hlediska týkající se sportovního plavání a 
tréninku plavců. Studentka umí pracovat s literaturou, celkem bylo využito 14 titulů včetně 
internetových. Užití formy citací je správné. V teoretické části práce se objevují některé pasáže, s kterými 
nelze souhlasit např. str. 19, 2. odstavec „Význam pohyblivosti není v plavání až tak důležitý…..“. Taktéž u 
jednotlivých metod rozvoje pohybových schopností v plavání (od str. 18) postrádám informaci o počtu 
opakovacích maxim. Na str. 25, kpt. 6.1 se autorka zabývá organizací plaveckého tréninku, ale neuvádí, 
jaké formy organizace se v plavání nejčastěji vyskytují.       
         
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Formulace jednotlivých pracovních hypotéz vychází ze stanoveného tématu práce a je v souladu s jejím 
cílem. 
               
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Autorka pro ověření hypotéz použila metody kvalitativního výzkumu – analýza a porovnání. Výzkumné 
metody postačují k ověření stanovených výzkumných úkolů i k potřebám práce. 
                         
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků,  grafů, tabulek  
     aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Výsledky jednotlivých šetření jsou přehledně zaznamenány, vyhodnoceny i interpretovány a to hlavně 
v podobě tabulek a grafů. Součástí příloh je i fotografická dokumentace. Diskuse je věcná a logická, 
přesto by bylo vhodnější pro přehlednost jednotlivé hypotézy číslovat. Str. 32 – „Plavci, kteří si vyberou 
tzv. „Áčko“ mají hodně tréninkových jednotek v týdnu“ – pojem „hodně TJ“ nemá žádnou výpovědní 
hodnotu. Kpt. 11.2, str. 53 – autorka opomíjí faktory, které taktéž ovlivňovaly růst výkonnosti u 
jednotlivých závodníků např. dospívání, rozvoj silových dispozic, nárůst kilometráže atd. V práci 
postrádám informace k tréninkové přípravě plavců na suchu. 
             
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy),  
    přínos a využití výsledků. 
Závěry práce jsou věcně správné a odpovídají cíli práce. 
              
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, dodržení norem  
    rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Práce je přehledná, s občasným překlepem (str. 19 – „ikdyž“), na str. 13 došlo k rozhození textu (3. 



odstavec). Po formální stránce bakalářská práce splňuje požadavky na ni kladené. 
                
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho  
     informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Z práce je zřejmé, že autorka pracovala samostatně, s velkým osobním nasazením a snažila se využívat 
uvedené informační zdroje. Práce působí uceleným dojmem. 
                
Práci k obhajobě doporučuji 
 
Návrh klasifikace: 
 
Otázky k obhajobě:  
1) Uveďte, která skupina plavců kraulerů bude k rozvoji silových schopností používat metodu 
maximálního zatížení, která dynamických úsilí a která izometrickou metodu posilování. 
2) Uveďte, zda se v tréninkových plánech objevují tréninky zaměřené na odpočinek. Pokud ano, jak často 
a jakou mají náplň. 
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