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Diplomová práce má 78 stran, obsahuje 2 obrázky, 5 grafů, 78 položek v referenčním 
seznamu. Práce je koncipovaná jako teoretická a text je strukturován podle předlohy FTVS 
pro teoretickou práci. Finálnímu textu, by ale prospělo, kdyby bylo jasněji formulováno, co se 
řeší a jaké jsou výsledky. Nejednoznačnost zacílení práce je pak zásadním handicapem. 

Z úvodu, s. 8, je možné usuzovat, že půjde o funkci vybraných specifických 
plaveckých testů, o účinnost kontroly zdatnosti nebo výkonu, cílem má být kritická analýza 
publikovaných prací, které zkoumaly pohybové schopnosti, také by se měly zjišťovat 
vzájemné vztahy mezi testy. Na s. 13 je cíl formulován skromněji, ale z úkolů práce pak zas 
vyplývají ještě jiné, dílčí cíle. V kapitole 4 pak diplomantka uvádí Měření efektivity a 
účinnosti plaveckého záběru (4.1.6) a dále celou podkapitolou 4.2 rozšiřuje zaměření práce i 
na techniku plavání a další faktory podmiňující plavecký výkon, aniž by specifikovala 
kritéria, podle kterých hodlá testy realizované ve vodním prostředí zařadit do své analýzy. 
Bude rozhodovat účel (např. testy odezvy na fyziologickou zátěž v tréninku), nebo metoda 
(krevní testy), nebo pohybová schopnost (aerobní testy), nebo testy vhodné plavce určité 
výkonnosti a specializace (dítě, sprintér), testy pro rozvojové období nebo vylaďování atd.

Kapitola 2 Současný stav bádání zahrnuje pouze 2,5 stránky. Kap. 4 Deskriptivně-
analytická část práce 52 stran, logika strukturování kapitol uniká, souvislost s předchozí 
výtkou vágního definování cíle je jasná. Podkapitoly 4.1.1 až 4.1.4 jsou pokračováním 
kapitoly 2. Proč je testování krve zařazeno mezi testování výkonnosti?  Nejuspořádanější a 
odborně nejzajímavější je podkapitola 4.3, ve které diplomantka poskytuje i popis testů, dílčí 
diskuse a závěry.

Nesporným kladem práce je rozsah a kvalita zpracovaných literárních zdrojů. 
Studentka prokázala značnou dovednost ve vyhledávání informačních zdrojů, v diplomových 
pracích se zatím s tak rozsáhlou a kvalitní rešerší téměř výhradně zahraniční literatury 
nesetkáváme. Také grafická úprava textu je pečlivá, prakticky se nevyskytují překlepy nebo 
chyby. Formulačně jsou však v práci slabá místa, včetně názvu práce, vadí nahodilé užívání 
odborných termínů, pokud je diplomantka nedefinuje sama, platí jejich obecná definice 
(příkladem výkonnost, kondice).

Závěr je stručný a přímo se nedozvídáme, zda byl (a který vlastně) cíl splněn. 
Diplomantka uvádí závěry jen k některým testům, závěry se vztahují hlavně k podkapitole 
4.3. V celkovém hodnocení práce lze jen litovat, že zájem diplomantky nebyl zúžen a 
prohlouben např. právě jen na kapitolu 4.3. Nesystematičnost diplomantky práci uškodila. 

Přes formulované výtky, práci považuji za vyhovující a v prezentaci řady testů, které v 
české literatuře takto k dispozici nebyly, za odborně přínosnou.

Předloženou práci bc. Sabiny Dostálové doporučuji k obhajobě.
Navrhované hodnocení: velmi dobře

Otázky k obhajobě
1. Uveďte do vztahu výkonnost, kondici, tělesnou zdatnost, pohybové schopnosti.
2. Lze tvrdit, že máte testy k hodnocení výkonnosti nebo kondice? Můžete uvést příklady?
3. Proč nejsou uvedena kritéria, podle kterých jste testy pro svou práci vybírala. Proč 
například není uveden Conconiho test.

V Praze dne 21. 4. 2015 Irena Čechovská


