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Cíl práce: 

Zjistit věk plavců na současných vrcholných soutěžích v kraulařských 

disciplínách, které proběhly v olympijském cyklu 2012-2016, a výsledky 

porovnat s daty z olympijského cyklu 2000-2004.  
 

Bakalářská práce se zabývá problematikou sportovního plavání. Šetření bylo orientováno na 

problematiku věku plavců vrcholné výkonnosti. Aktuálnost problematiky lze spatřovat 

v možnosti vztahové objektivizace náhledu na plaveckou kariéru plavce a na předpoklady 

člověka podávat vrcholné výkony v plavání. 

Téma je součástí širšího několikaletého tematického šetření nastíněné problematiky na 

katedře plaveckých sportů, které má za cíl korigovat náhled v teorii sportovního tréninku na 

problematiku věku a délky sportovní kariéry v současném sportovním plavání. Autorkou 

provedený výzkum nejenže poskytuje aktuální data věkového složení plavců dle jednotlivých 

disciplín, ale zároveň ověřuje již získané výsledky za období 2000-2004.  

Téma práce si studentka zvolila na základě své osobní dlouholeté plavecké kariéry a 

v souvislosti se studiem specializace plavání. Šetřeným souborem se pro autorku stali plavci a 

plavkyně nejvyšší výkonnostní úrovně v kraulařských disciplínách, kteří se účastnili v letech 

2012-2016 významných světových a evropských soutěží. 

Autorka si v souladu s výzkumnými otázkami stanovila cíl práce a vyslovila úkoly práce. 

Samostatně vyhledala a roztřídila velký objem dat. Data dle zvolených parametrů následně 

sumarizovala a ve výsledkové části přehledově tabelačně a graficky prezentovala s dílčími 

diskusními komentáři. V některých pasážích autorka využila k vyhodnocení i možností 

popisné statistiky. 

Rozsah práce, obsah a proporcionalita jednotlivých částí odpovídají požadavkům kladených 

na tento typ prací. Formální zpracování zaznamenává dílčí nepřesnosti, které však významně 

nesnižují kvalitu práce, a to z hlediska obsahu i vizuálního zpracování. Za zdařilou část práce 

lze považovat diskusi, v které diplomantka prokázala odborný náhled řešené problematiky a 

snahu objektivního posouzení výsledků. 

Menší výhrady je možno vyslovit k teoretické části práce, u které by se dalo předpokládat 

větší propracovanost jednotlivých částí textu z hlediska práce se zdroji i ve formulaci 

převzatých myšlenek. Také uvádění poznatků jiných autorů v diskusní části, které však 

nebyly v teorii zaneseny, nelze považovat z hlediska metodologického za korektní. Z druhé 

strany porovnání výsledků této práce nejen s výzkumem, který byl realizován na pracovišti 

přibližně před deseti lety, ale i s jinými zjištěními ze zahraničí, zvyšuje výpovědní hodnotu 

předkládaných dat a závěrů práce. 

Zvolené téma lze hodnotit jako přínosné pro teorii i praxi současného sportovního plavání, ale 

i z obecného pohledu teorie sportovního tréninku.  
 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Diskusní otázka: 

Je možné vysledovat na základě porovnání Vašich výsledků a výsledků šetření z období 2000-

2004 rozdíly ve věku nejmladších nebo naopak nejstarších závodníků, kteří se zúčastnili 

sledovaných soutěží (uveďte v krátkém přehledu).  
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