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Diplomová práce má 67 stran, 27 stran příloh, obsahuje 2 převzaté obrázky bez 
uvedení zdroje, 14 grafů, v seznamu bibliografických citací je uvedeno 50 položek, citační 
norma je dodržena, ale velká část titulů není citována v textu. Práce je strukturována jako 
odborný text, teoretická část je povrchní, využitá odborná literatura neaktuální. Objevuje se 
celá řada citací, jejichž zdroje nejsou uvedeny v seznamu literatury. V textu je velké množství 
překlepů, drobných i zásadnějších obsahových chyb (příkladem: s. 9 "Plavání bylo jednou z 
pěti rytířských ctností a vyučovalo se v antických gymnáziích."; s. 49 "...jsou pouze dvě 
varianty provedení nádechu a to buď pod hladinou, nebo nad hladinou..."). Formulační úroveň 
práce je slabá. Míra tolerantnosti těchto chyb je překročena.

Je zřejmé, že práce byla zadávána s jasným a odborně zajímavým problémem, řešení
je však z hlediska zpracovávaných dat z USA (7 jedinců) a z ČR (240) provedeno 
disproporčně. Diplomantka naformulovala výzkumné otázky i hypotézy, zvláště hypotézy 
nemají znaky hypotéz. Proč diplomantka např. předpokládá závislost mezi úspěchy ve 
sportovním plavání reprezentace USA a vyšší plaveckou úrovní sledovaných návštěvníků 
(počet není uveden)1 bazénu 1 lokality státu Maryland, s počtem obyvatel 21 tisíc. 

Sběr dat je popsán srozumitelně, byla stanovena kritéria pozorování, vytvořeny 
záznamové listy. Dá se říci, že sběr dat byl náročný a počet sledovaných osob je vyšší, než 
jsme obvykle u studentských prací, zvyklí. Počet sledovaných osob v ČR pak již také 
umožňuje učinit z výsledků odborně zajímavé závěry. Statistické zpracování je však 
nevěrohodné. Diplomantka píše o provedené korelaci (s. 45), ale předkládá pouze sloupcové
grafy založené na četnosti sledovaného jevu a výsečové grafy, ve kterých nevhodně pracuje s
procenty. 

Závěry, které se týkají srovnání četnosti výskytu plaveckého způsobu prsa a kvality 
zvládnutí tohoto způsobu v USA a ČR jsou učiněny zcela nekorektně. Kdyby diplomantka 
zůstala pouze u šetření pro 2 bazény v Praze, udělala by lépe. Právě data z ČR přinášejí 
skutečné výsledky, které potvrzují u návštěvníků plavání veřejnosti očekávanou
neuspokojivou úroveň techniky plaveckého způsobu prsa.

Nad určitým přínosem části výsledků převažují nedostatky formální, faktické a
metodologické. Ty pak práci bc. Ivety Maxové znehodnocují natolik, že ji nemohu doporučit 
k obhajobě.
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