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Jméno a příjmení autora bakalářské práce: 

ALEŠ ZENÁHLÍK
…………………………………………………………………………………

Název práce: Příprava plavců na suchu ve věkové kategorii 13-14 let

Cíl práce:
- zjistit a specifikovat obsah a zabezpečení přípravy na suchu 
v období základního tréninku se zaměřením na věk 13-14 let.

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku přípravy na suchu, která je uznávanou 
součástí celkové přípravy plavců ve všech věkových a výkonnostních kategoriích. Některé 
poznatky z praxe českých oddílů však naznačují, že z různých důvodů bývá příprava na suchu,
zvláště v žákovských kategoriích, opomíjena nebo zařazována ve velmi omezeném rozsahu.

Snahou autora práce je konkretizovat současný stav ve zvolených regiónech s cílem 
postihnout i obsahovou stránku a další souvislosti přípravy na suchu ve věkové kategorii, která se 
již bezprostředně připravuje pro vstup do specializované etapy tréninku. Autor bakalářské práce si 
stanovil zaměření práce samostatně na základě své sportovní plavecké kariéry, svého současného 
působení jako dobrovolný trenér plavání a v souvislosti se studiem specializace plavání. 

Student si v přípravě na vypracování bakalářské práce stanovil cíl práce, úkoly práce,
výzkumné otázky a sestavil základní přehled teoretického zázemí pro své šetření. Stěžejní pro 
vlastní výzkumnou část práce bylo vypracování dotazníku, který byl zvolen jako základní metoda 
pro získávání dat. Dotazník autor práce konzultoval nejen s vedoucí práce, ale i s trenéry z praxe. 
Následná distribuce dotazníků k trenérům, prvotní třídění dat z dotazníků a následné zpracování 
dat do výsledkové části byly realizovány autorem práce dostatečně s předstihem ve vztahu 
k termínu odevzdání práce.

Výsledkovou část student strukturoval tak, aby přehledně dal nahlédnout do zjištěných 
skutečností. Dílčí diskuse k jednotlivým položkám výzkumu jsou shrnuty v samostatné diskusní 
části práce a dávají možnost vyslovit závěry práce.

Spolupráci s autorem bakalářské práce lze hodnotit na výše kladně, a to od doby zadání po 
vlastní vypracování. Lze vyzdvihnout samostatnost, nápaditost, zaujetí pro zvolenou tématiku, ale 
také přístupnost k diskusi a trpělivost při konečné revizi práce.

Zpracování posuzované práce a metodologické zázemí odpovídá stanoveným zadáním a 
požadavkům k bakalářským pracím. Ne časté nedostatky formálního charakteru nesnižují kvalitu 
práce a její odbornost. Přínos práce lze spatřovat také v její výpovědní hodnotě pro trenérskou 
praxi, případně pro metodické řízení mládežnických družstev v plavání. Lze jen autorovi doporučit 
dále na tématu pracovat např. v další kvalifikační práci.

Práce je doporučena k obhajobě.                                 Hodnocení: výborně

Otázka k obhajobě: 
Na základě trenérské praxe a výsledků této práce stručně předložte aktuální stav 

přípravy na suchu v oddílu, v kterém působíte, a jmenujte některá doporučení pro následné 
období.

Posudek vypracován: v Praze 2. 9. 2015 Vedoucí práce:  Jitka Pokorná
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