HODNOCENÍ OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Diplomant: Jiří Dub
Diplomová práce: Plavecká disciplína 100 m motýlek v období 1957 - 2005
Předložená práce má rozsah 81 stran, 11 příloh v rozsahu17 stran, 20 grafů, 5 tabulek,
2 obrázky. Seznam literatury odkazuje na 47 zdrojů.
Téma předložené práce je úzké, ale plně vyhovuje diplomové práci. Diplomant
zpracovává velké množství dat, které bylo jistě pracné získat. Téma práce a především způsob
zpracování je pro plavecké odborníky velmi zajímavý. Diplomant jasně vymezil řadu dílčích
cílů, které pokrývají řešení problému v opravdu širokých, někdy překvapivých, souvislostech.
Práce je dobře strukturovaná. Velkým kladem je styl, ve kterém je psána, jde o
odborný text, který je čtivý, chyby jsou spíše výjimečné (př. s. 51 "Časy medailových pozic
zaplavaných ...."). Teoretická část je koncipována v přiměřeném rozsahu, nezatěžuje
odtažitými tématy. Citace literatury je dobře zvládnuta.
Výsledková část prezentuje rozsáhlou analýzu dat, jejichž zdrojem byly především
výsledkové listiny. Nesporným kladem práce jsou různé úhly pohledu na danou disciplínu.
Takto detailní a precizní zpracování, za tak rozsáhlé období, jsme k dispozici zatím neměli.
Přestože jsou jednotlivé výsledky kvalifikovaně komentovány průběžně, diplomant
ještě shrnuje a diskutuje výsledky v pečlivě zpracované samostatné kapitole. Závěry jsou
strukturovány přehledně.
Do podoby diplomové práce se patrně pozitivně promítá vztah diplomanta k dané
problematice, je sám specialistou pro plavecký způsob motýlek. V práci nejsou v souvislosti s
řešenou problematikou žádné odkazy na československé a české sportovní plavání. Další
poněkud překvapivějším faktem je menší pozornost věnovaná změnám pravidel ve vztahu k
dané disciplíně a změnám techniky plavání daného způsobu (např. tendence k dlouhým
výjezdům po startu a obrátkách následně omezená pravidly).
Diplomová práce pana Jiřího Duba je zdařilým odborným textem, který přibližuje
jednu disciplínu plaveckých soutěží nejen odborně věcně, ale překvapivě i poutavě.
Daný text splňuje všechny nároky požadované od diplomové práce, proto tuto
magisterskou práci doporučuji k obhajobě.
Navrhované hodnocení: výborně
Otázky k obhajobě:
1. Čím si vysvětlujete, že ve sledovaném období jste nezjistil žádnou kombinaci
úspěšných závodníků v disciplínách motýlek a prsa?
2. Jak hodnotíte zjištěné rozdíly ve vrcholné výkonnosti mužů a žen ve sledované
disciplíně. Spatřujete v této souvislosti nějaké rozdíly v technice plavání mužů a žen?
3. Vyjádřete se stručně ke vztahu řešené problematiky a československého a českého
plavání.
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