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     Posuzovaná práce se týká sportovní přípravy skokanů do vody v bazénovém i outdoorovém 
provedení. Tato příprava zahrnuje i dovednostní prvky z akrobacie a sportovní gymnastiky. Práce se 
zabývá používáním a nácvikem těchto dovedností v tréninkové praxi skokanů do vody. Dovednostní 
předpoklady pro skoky do vody (SdV) se vytvářejí i za pomoci gymnastické průpravy, zejména 
zpevňování těla a rotací. V současné době, tak  jak uvádí autor ve své práci, je gymnastická průprava u 
oddílů SdV nedostatečná, je alternativní, u některých oddílů, nebo družstev zcela chybí. Tuto 
skutečnost hodnocená práce potvrzuje. 
 
     Práce svým rozsahem vyhovuje požadavkům na bakalářskou práci (56 stran). Uvedené citační 
zdroje uvádějí 14 titulů literárních, 6 internetových a 2 zdroje z DVD. Nutno poznamenat, že k tématu 
práce je přístupno jen velmi málo literárních zdrojů. Text je vhodně doplněn fotodokumentací i grafy. 
     Teoretická část práce je proporcionálně rozsáhlá a obsahuje témata přímo nesouvisející s uvedeným 
obsahem práce. Formální úprava textu odpovídá požadované normě. Při práci s textem se autor 
nevyhnul stylizačním chybám, vzniklým pravděpodobně postupným formováním sdíleného obsahu. 
V textu dochází na několika místech k používání jiných mluvnických osob, jako str. 10 …. Mým 
sportem… a dále ….domníváme se…, stejně str. 37. Dále se četněji vyskytují chyby v používání 
interpunkce, např.:  str. 11  … lze považovat, jako jeden…, …díky tomu, se Američané…etc. Na 
několika místech  se objevují chyby ve skloňování, nebo formování textu např.: …jediný ze skokan 
v historii…, …bazénem určený pro skoky…, str.43 …jsme byli překvapený…. 
     Z věcných chyb uvádím např.  na str.13. I u klasických (bazénových) SdV jsou běžné i dopady po 
nohou. Dále uvedené čeření vody není prováděno z důvodu průhlednosti, ale zrcadlení klidné hladiny. 
 
     Práce potvrzuje ve svém závěru, že nedostatečný přístup a tím i využívání gymnastické průpravy 
přímo ovlivňuje výkonnost skokanů, přesto, že oslovení trenéři považují tato cvičení za základní 
předpoklad SdV. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
Navrhovaná známka 2 – 3 
 
Otázky pro obhajobu: 
 
1) Jaký je rozdíl mezi pádem a skokem do vody? 
2) Jak by jste jako trenér kontroloval úroveň zpevnění těla u svého svěřence? 
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