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Bakalářská práce Josefa Kružíka analyzuje světové rekordy v průběhu 28 let. Práce má 94 stran, 19 příloh, 

19 grafů, 9 tabulek a 3 obrázky.  

 

Teoretická část práce je zpracována dobře. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují a obsahově odpovídají 

řešenému problému. Rešerše je provedena jak z české, tak i ze zahraniční literatury.  

Formální zpracování teoretické části je na dostatečné úrovni. V textu se vyskytuje velké množství 

formálních chyb. Například chybí mezery mezi číslem kapitoly a jejím názvem. Někde jsou dvě slova 

spojena v jedno. V textu se někdy nedaří udržet odborný jazyk. Například na str. 26 se můžeme dočíst, že 

„Vyšší tělesný vzrůst dává předpoklady delších paží a nohou a větších záběrových ploch“. Na str. 23 není 

zcela vyplněn graf obecných faktorů sportovního výkonu. V textu se setkáváme s určitou nelogičností např. 

„Krauleři na krátké tratě disponují vysokou postavou a relativně kratšími pažemi, dlouhým předloktím a 

delšími dolními končetinami“, na konci odstavce chybí citace. Informace v tab. 3 jsou z roku 2001, takže 

nemusí odpovídat současnosti. Na str. 28 a 29 autor porovnává dva vynikající plavce, kteří již ukončili svou 

kariéru, ale zatímco u jednoho používá výšku a váhu dospělého u druhého prezentuje výšku a váhu v 17 

letech, která ještě nebyla konečná. Chybně jsou označeny tabulky. 

 

Metodologie a výsledková část je zpracována dobře. Přesně je popsán způsob vyhledávání informací, jejich 

zpracování a časové rozpětí použitých dat. Informace z jednotlivých disciplín jsou zpracovány přehledně 

v grafech s náležitým popisem událostí. Dále jsou data zpracována v tabulce, kde autor provedl 

jednorázovou kvalitativní analýzu výsledků. V části vyhodnocení nejúspěšnějších mužů a žen by bylo 

žádoucí, kdyby autor lépe popsal výsledky analýzy. To, že mezi pěti nejlepšími nefiguruje jediný sprinter, 

bude mít asi nějaký důvod a bylo by zajímavé, nějaký důvod uvést.  

Diskuze je zpracována dobře. Výsledky jsou popsány v souvislostech a s osobními názory autora, 

podepřenými historickými událostmi. Pečlivě jsou zpracovány odpovědi na výzkumné otázky.  

V závěrech je provedena krátká rekapitulace výsledků a doporučení pro praxi.   

 

Na základě zpracovaného posudku shledávám Josefa Kružíka způsobilým k samostatnému řešení odborných 

problémů a jeho práci doporučuji k obhajobě.  

 

Navrhovaná známka: Velmi dobře 

 

Otázka k obhajobě:  

1. Ve sledovaném období jste zjistil, že ženy zlepšily světové rekordy v různých disciplínách více než muži. 

Můžete říci důvody jejich zlepšení? 

  

2. V teoretické části uvádíte, že pro muže jsou důležitá široká ramena a úzké boky. Mohl byste to vysvětlit 

z biomechanického hlediska?  

 

3. Mohl byste vysvětlit pojem „realizační rychlost“ a kde se v plavání s tímto jevem setkáváme. 

 

 

V Praze dne 26. 4. 2018                                            Mgr. Daniel Jurák 

 

 


