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Téma bakalářské práce si student vybral sám a zadání práce proběhlo v termínu daném 
aplikací SIS. Téma vlivu prvků synchronizovaného plavání ve výuce plavání, či ovlivnění 
techniky plaveckých způsobů pomocí scullingových cvičení nebo šlapání vody není 
v odborné literatuře zpracováno.

Student zvolil pedagogický experiment, neboť vyučuje plavání v plavecké škole. 
Experiment probíhal v prvním pololetí školního roku 2014/2015. V této době byla spolupráce 
bezproblémová. Student konzultoval postup vlastní výuky prvků synchronizovaného plavání, 
způsob hodnocení jednotlivých plaveckých technik u experimentální i kontrolní skupiny dětí.
Také sběr dat proběhl bezproblémově. Výsledky byly zpracovány včas.

Teoretická část je zpracována v přiměřeném rozsahu. Trochu je ovlivněna předmětem 
Sportovní specializace. Student se zaměřil spíše na sportovní než na dětskou techniku 
plaveckých způsobů. S nedostatkem odborné literatury k synchronizovanému plavání si 
student dobře poradil. Cíl a úkoly práce jsou naformulovány pečlivě, v metodologické části 
mohly být více rozebrány použité metody.

  Výsledky jsou prezentovány v tabulkách a grafech v chronologickém pořadí 
výzkumných otázek. V diskuzi student komentuje jednotlivé otázky a cíl práce. Závěr práce je 
poněkud stručný, zde se projevil nedostatek času na zpracování bakalářské práce, do kterého 
se student dostal. Diskuzi a závěry práce zpracoval student zcela samostatně bez konzultace.

Práce je první výzkumnou zprávou o zařazení některých cvičení ze synchronizovaného 
plavání do výuky plavání zpracovávanou na katedře plaveckých sportů a přináší cenné 
informace.

I když závěrečné vypracování písemné zprávy bylo poznamenáno časovým presem, po 
formální stránce předložená bakalářská práce studenta M. Širokého splňuje potřebné 
požadavky. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhované hodnocení: dobře

K diskusi navrhuji tyto otázky:
1. Z jakého důvodu byla nejvíce ovlivněna právě technika plaveckého způsobu prsa?
2. Nebyl ovlivněn výsledek testování, když hodnocení techniky prováděla pouze jedna 

osoba? Jaká úskalí se vyskytla ve vaší práci?
3. Jaké prvky ze synchronizovaného plavání a jejich provedení doporučujete využít 

v základní etapě plavecké výuky?
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