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Bakalářská práce Kláry Krejčířové je zaměřena na zmapování úspěšnosti plaveckých klubů 
na MČR v průběhu posledních 34 let. Práce má 68 stran textu.
Na základě výsledků plaveckých závodů kolegyně vyhledala všechny plavce v kategorii 
dorostenec, kteří se kvalifikovali do finále jednotlivých plaveckých disciplín v průběhu let 
1979 až 2013. Na základě finálové kvalifikace pak následně zjistila četnost plavců a 
příslušnost k plaveckému klubu.    
Po stránce formální je práce zpracována na velmi dobré úrovni. Počet nalezených chyb, ať již 
gramatických nebo týkajících se citační normy, je minimální. Výborná je úroveň zpracování 
obrázků a grafů. 
Teoretická část je zpracována přehledně. Text je čtivý a je podpořen přiměřeným počtem 
citačních zahraničních i českých zdrojů. Musím konstatovat, že ne úplně se podařilo, 
prezentované kapitoly teoretické části směřovat k obsahu cíle práce, která je zaměřená 
především na historii plavání. Kapitola „Analýza výsledkových listin“ by, dle mého názoru, 
měla být součástí  výzkumné části práce. Rovněž kapitola „Historie 3 nejúspěšnějších 
plaveckých klubů po sumarizaci výsledků z let 1979 až 2013“ by měla být součástí diskuze. 
Jsou to vlastně výsledky práce, které by se v teoretické části neměli objevovat. Právě tyto 
výsledky pak chybí v diskuzi, kde by se o nich mělo polemizovat. Rovněž si myslím, že 
v závěru by se již nemělo znovu odpovídat na výzkumnou otázku, která již byla zodpovězena 
v diskuzi.
Cíle a úkoly práce jsou stanoveny jasně. Metodika práce je zpracována podrobně s popisem 
použitých metod. Je politování hodné, že z prezentovaných grafů není příliš patrné, jak veliké 
množství času a kolik práce si analýza dat vyžádala. 
Na základě zpracovaného posudku shledávám Kláru Krejčířovou způsobilou k samostatnému 
řešení odborných problémů a její práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhovaná známka: 

Otázka k obhajobě: Znáte i jiné způsoby historického bádání, než jaké jste použila 
v metodologie vaší práce? 

V Praze dne 28.9.2014              Mgr. Daniel Jurák


