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Bakalářská práce Aleše Zenáhlíka je zaměřena na zmapování problematiky suché přípravy 
plavců v kategorii 13 – 14 let. Práce má 61 stran textu, 27 obrázků, 7 tabulek a 3 přílohy.

Formulace cílů práce a rovněž zpracování literární rešerše je na dobré úrovni. Z literárních 
zdrojů převažují čeští a slovenští autoři. Teoretická část práce je napsána čtivě, text není 
plochý a vystihuje téma práce. Řazení kapitol je srozumitelné a z mého pohledu logické.
Jedinou připomínku mám k zařazení kapitoly 2.2 „Charakteristika plaveckých sportů“, jejíž 
obsah příliš nekoresponduje s tématem suché přípravy. Formální zpracování textu je na velmi 
dobré úrovni. Počet nalezených chyb je minimální, což u bakalářské práce nebývá 
samozřejmostí. V práci chybí seznam použitých zkratek.

V části metodologie je podrobně rozpracován postup při dotazování respondentů. Rovněž 
pozitivně hodnotím zpracování dotazníku, který se skládal ze dvou částí. Formulace otázek je 
přiměřená k řešené problematice s dostatečným množstvím možností k odpovědi. I když 
otázku „Zařazení přípravy na suchu do tréninku plavců v týdenním režimu“ bych více 
specifikoval. Jedná se především o rozcvičení před tréninkem, které by někdo mohl 
považovat za trénink na suchu a jakožto otázka nebyla jasně v dotazníku specifikována. 
Určitě by bylo vhodnější, kdyby zde byly položeny otázky dvě. Jedna by vedla k časové 
dotaci a četnosti tréninku na suchu a jedna k rozcvičení před vlastním tréninkem.
Jinak jsou výsledky dotazníku zpracovány podrobně v obrázcích a grafech. V některých 
případech se čtenář hůře orientuje v popiscích a přidělených barvách u koláčových grafů.

Diskuze je zpracována velice podrobně. V textu kolega rekapituluje zjištěná data a 
konfrontuje je s výzkumnými otázkami. V závěrech kolega stručně rekapituluje nové 
poznatky, ke kterým dotazníkovým šetřením dospěl s důrazem na nezbytnost suché přípravy 
v ročním tréninkovém cyklu mladých plavců. 

Na základě zpracovaného posudku shledávám Aleše Zenáhlík způsobilým k samostatnému 
řešení odborných problémů a jeho práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhovaná známka: Výborně

Otázka k obhajobě: 
1. Zajímalo by mne, proč jste do dotazníku nezařadil tak důležitou část přípravy na suchu, 
jako je rozcvičení před tréninkem? Podle mne je tato část tréninku velice důležitá a mohla by 
z části suplovat nedostatek prostoru pro suchou přípravu u některých plaveckých klubů. 

2. Zajímalo by mne, které cviky byste pro zvolenou věkovou kategorii doporučil pravidelně 
opakovat a proč?

V Praze dne 27. 8. 2015                                          Mgr. Daniel Jurák


