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Cíl práce:
- Sledovat vývoj plaveckého způsobu motýlek v disciplíně 100 m 

v kategorii mužů a v kategorii žen na světových soutěžích na 
50m bazénu v období 1957-2005.

Diplomová práce řeší problematiku sportovního plavání se zaměřením na sledování 
historického vývoje disciplíny 100 m motýlek. Problematika je řešena v širších souvislostech 
– vývoj světového rekordu, věk závodníků specialistů, výše specializace, výkony na 
vrcholných soutěžích.

Zkoumanou problematiku je možno považovat za aktuální a zajímavou a svým 
zpracováním za originální. Přes velmi zúžené téma z hlediska výběru plavecké disciplíny 
samotné řešení práce nabízí řadu podnětných pohledů a informací pro plaveckou praxi ve 
sportovním plavání v oblasti vrcholného sportu.

Diplomant (do současnosti český reprezentant v plavání, specialista na 100 m a 200 m 
motýlek) si téma diplomové práce zvolil samostatně na základě  své aktivní dlouhodobé 
sportovní působnosti.

V teoretické části diplomant zpracoval zkoumanou problematiku z hlediska náhledu 
literatury na vznik a vývoj plaveckého způsobu a techniky motýlek s propojením na obecné 
zásady sportovního tréninku a plaveckého výkonu. Za zajímavé lze považovat údaje ze 
statistického zpracování rozborů výkonů na 100 m motýlek.  

Výzkumná části diplomové práce vyžadovala stanovit si strategii zkoumání, získat 
podkladová data a zvolit systematiku zpracování. Diplomant dokázal i přes počáteční 
neúspěchy ve fázi sběru dat shromáždit podkladové materiály, které mu umožnili pojmout 
řešenou problematiku ve velmi širokém pohledu z hlediska časového zkoumání i v množství 
podkladových dat.  S využitím základních číselných charakteristik popisné statistiky 
diplomant data vhodně utřídil a pomocí tabulek a grafů umožnil jejich vizuální analýzu a 
celkové posouzení datové konfigurace. Zpracování umožnilo posoudit zkoumanou 
problematiku z několika pohledů a výsledky lze považovat za velmi podnětné pro teorii i 
plaveckou praxi. V případě dalšího širšího dopracování problematiky by bylo možné 
poskytnou údaje i pro obecnou teorii tréninku ve sportovním plavání.

Při zpracování diplomové práce diplomant prokázal samostatnost, teoretické i 
praktické znalosti zkoumané problematiky a schopnost logického uvažování a vyvozování při 
vyhodnocování zjištěných dat, což se pozitivně odrazilo v dílčích diskusích a závěrečné 
diskusní části. Na základě splnění cílů a úkolů práce diplomat zodpověděl stanovené vědecké 
otázky. 

Z pohledu formálního zpracování předkládané práce lze postihnout některé dílčí 
nedostatky, které však zásadní měrou nesnižují celkovou úroveň zpracování zvoleného tématu 
práce. Diplomovou práci lze hodnotit jako přínosnou pro oblast sportovního plavání.

Práce je doporučena k obhajobě.
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