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Diplomová práce má 132 stran, z toho 33 stran přílohy, v textu je zařazeno 45 grafů a 49 
tabulek. Přehled použitých literárních zdrojů (44 titulů a další zdroje) je zpracován v zásadě 
korektně (odchylky nebo nedůslednosti ve formální úpravě jsou drobné). Poněkud větší chyby se 
objevují v souladu citací v textu se seznamem: např. opakovaně pouze Dovalil místo Dovalil a kol., 
častěji ale diplomantka uvádí aj., v seznamu nejsou uvedeni např. autoři Grosser; Vaněk, 1974; 
Perič, 2004 a další. Po formální stránce práce vcelku vyhovuje (zaráží poměrně značné množství 
drobných chyb). Diplomantka píše odborným jazykem, stylizace je však často tak složitá, že až 
brání porozumění (př. s. 27: "Mladí lidé se (někdy to jsou rodiče, kteří za ně dělají rozhodnutí) se v 
určité fázi musí rozhodnout zda plně se věnovat sportu a poté při kladném rozhodnutí téměř vše 
podřídit této snaze, a to i s perspektivou profesního uplatnění."

Magisterská práce D. Majerové navazuje na práci Hlaváčkové( 2005), a je to z 
pochopitelných důvodů poměrně patrné. Podobné až téměř identické jsou pasáže v kapitolách 
problém, cíle, úkoly, metodika. O to více oceňuji zdařilou snahu diplomantky najít pro teoretická 
východiska nové zdroje, ukázat na souvislosti s obecnější problematikou (někdy se však již vazba 
jeví jako vzdálená - viz kap. 3.1. Sport, nebo se obsah kapitol překrývá - věkové zákonitosti vývoje, 
nebo se objevují nesrovnalosti - 3.3. Sportovní kariéra, 3.3.2. Fáze sportovní dráhy, 3.3.3. Etapy 
sportovní kariéry (níže formulovaná otázka). 

Cíle a úkoly jsou srozumitelné, i když prezentované opět ve zbytečně složitých formulacích.
Výzkumné otázky se překrývají. Sběr dat a procedury jejich zpracování jsou dobře popsány. Rozsah 
šetření je značný. Analýza dat musela být velmi pracná. Výsledková část je objemná a je výborně 
doložena graficky. 

Hodnotnými částmi předložené práce jsou zcela jistě dílčí diskuse. Samotná diskuse pak má 
charakter přehledu výsledků. Závěry jsou učiněny opět přehledem, poměrně přiměřeně zjištěným 
výsledkům.

Práce má sice "jen" deskriptivní charakter, ale významným způsobem kompletuje nálezy 
Hlaváčkové. Problematika věku dosažení vrcholné výkonnosti a délka podávání vrcholné 
výkonnosti je klíčovou otázkou pro plánování dlouhodobého tréninku a bezprostředně se vztahuje k 
náhledu na trénink mládeže ve všech jejich složkách. Práce tohoto typu, které postupně, přes 
osvětlování dílčích problémů, vedou ke komplexnějším závěrům jsou velmi přínosné. 

Magisterská práce Dagmar Majerové splnila svůj deklarovaný hlavní cíl i dílčí cíle. 
Současně ověřila i schopnosti diplomantky zpracovat na dostatečné úrovni odborný problém a 
zpracovat vyhovující písemnou zprávu. Naznačené nedostatky práci významně v její hodnotě 
nehendikepují. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhované hodnocení: velmi dobře.

Otázky k diskusi:
1. Vymezte vztah mezi sportovní kariérou a sportovní dráhou. Stručně vyjmenujte jejich etapy či 
     fáze.
2. Jaký význam mají Vaše výsledky pro sportovní plavání v České republice.
3. Shrňte podstatnou diskusi ke konstatování: "Naše šetření neprokázalo výraznější věkové 
    odlišnosti v jednotlivých disciplínách nebo tratích."
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