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Hodnotící kritéria
splňuje

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají
zadání a názvu práce.

x

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a
tématu.

x

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.

x

Struktura práce je vyvážená a logická.

splňuje
z větší
části

x

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.

x

x

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití
správné terminologie.

x

Autor správně cituje.

x

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam
pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce,
rozsah odpovídá zadání).

1

splňuje
z menší
části

nesplňuje

Celkové hodnocení:
Cílem bakalářské práce Filipa Řehulky bylo shromáždit dostupné informace o historickém vývoji
plavání otužilců u nás a vytvořit obecný přehled historie zimního plavání na našem území. Ve své
práci se autor opírá o dostupnou českou i cizojazyčnou literaturu a internetové zdroje a podařilo se
mu vytvořit obecnou syntézu uvedené problematiky. Práci tvoří sedm kapitol včetně Úvodu a
Závěru a je doplněna seznamem pramenů, literatury, poznámkovým aparátem a přílohou.
Významným pozitivním rysem je to, že do Úvodu zařadil autor práce stručný anotovaný přehled
použité literatury. Druhá kapitola nás seznamuje s cílem práce a s metodami, které autor použil.
Třetí kapitola je stručným nástinem historie plavání a čtvrtá nástinem vývoje otužování a jeho
vlivem na člověka. Nedostatkem třetí kapitoly je její ukončení konstatováním o změně přístupu
v období kapitalismu. Tato kapitola je největší slabinou celé práce a její vyváženosti. Bude-li autor
v práci dále pokračovat, doporučuji věnovat této oblasti větší pozornost. V páté kapitole se autor
věnoval otužileckým spolkům, jejich historii i současnosti a v šesté významným osobnostem.
Drobné nedostatky se objevily i ve stylistice a gramatice. Jedná se o ojedinělé chyby v interpunkci a
v některých případech by bylo vhodnější dát přednost jednoduché větě před souvětím.
Přes uvedené připomínky prokázal autor schopnost práce literaturou a schopnost praktického využití
metody orální historie. Práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji
k obhajobě.
Otázky:
1. Popište stručně vývoj plavání ve 20. století ve světě a u nás;
2. Uveďte, zda existují rizika otužování a pokud ano, pro které kategorie lidí je otužování
formou plavání ve studené vodě nevhodné;
3. Uveďte příklady existence plaveckých spolků ve světě a porovnejte jejich činnost s našimi.

Navržená známka

……..
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