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Cíl práce:
- Zjistit současné věkové charakteristiky plavců mezinárodní úrovně 

na vrcholných soutěžích v období let 2000 – 2005 ve vybraných 
disciplínách (motýlek, znak, prsa, polohový závod).

Diplomová práce se zabývá problematikou sportovního plavání z hlediska věku plavců, 
kteří svými výkony prezentují vrcholnou mezinárodní úroveň ve světovém nebo evropském 
plavání. Aktuálnost problematiky lze spatřovat v možnosti objektivizace současné struktury 
věkového složení vrcholných plavců ve vztahu k náhledu na délku a zakončení jejich plavecké 
kariéry a v závislosti na lidských možnostech podávání vrcholných výkonů ve sportovním plavání.

Téma práce diplomatka zvolila samostatně na základě své osobní plavecké kariéry 
naplněné i vrcholnou tréninkovou etapou a v závislosti na nabízené možnosti ucelení již řešené 
problematiky v diplomové práci, obhájené v roce 2005 na UK FTVS. Autorka cíleně volila
obdobnou problematiku, vědecké otázky, cíl i úkoly práce tak, aby bylo možné výsledky a závěry 
obou prací vzájemně konfrontovat, ale současně i prezentovat.   

Volbou shodných problémových charakteristik měla diplomatka usnadněné vstupní 
projektové činnosti pro zahájení práce, naopak při zpracování teoretických východisek bylo nutné 
od předchozí práce odhlédnou. Snahou diplomantky bylo zpracovat teoretickou část v případech 
stejných zdrojů z jiných náhledů a popř. souvislostí a především rozšířit zdrojové podklady 
pojednávající o věkových charakteristikách plavců či sportovců o nové.

Výzkumná část diplomové práce vzhledem k šířce zkoumaných disciplín (12 oproti 6 
v předchozí práci) vyžadovala metodologicky stanovit odlišnou strategii zkoumání a zpracování 
dat. Za časově velmi náročnou etapu pro diplomantku lze považovat získávání dat a jejich prvotní 
elektronizaci. Základem pro vlastní zkoumání dat byla ponechána popisná statistika, která byla 
rozšířena o zjišťování mediánu jako střední hodnoty nezávislé na odlehlých hodnotách. 

Výsledková část byla diplomantkou zpracována pomocí kumulativních tabulek a grafů bez 
doprovodného textu. Důvodem byla především rozsáhlost předkládaných i tak sumarizačních 
hodnot. Náhradu textu částečně řešila diplomantka využitím barevného odlišení číselných hodnot, 
které byly z hlediska charakteristiky výsledků významné nebo naopak odlišující se. V závěru 
diplomové práce na základě splnění cílů a úkolů práce diplomatka zodpověděla stanovené vědecké 
otázky. 
    Při zpracování diplomové práce diplomantka prokázala teoretickou i praktickou samostatnost 
a schopnost logického náhledu a propojování skutečností při vyhodnocování zjištěných dat, což se 
pozitivně odrazilo v diskusní části. Z pohledu formálního a jazykového zpracování předkládané 
práce lze zaznamenat dílčí nedostatky, které však zásadní měrou nesnižují celkovou vizuální a 
obsahovou úroveň diplomové práce. Zvolené téma a jeho odbornou interpretaci v teoretické i 
výsledkové části práce lze hodnotit jako přínosné pro oblast sportovního plavání.

Práce je doporučena k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň:        .....................
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