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Cíl práce: 

Zjistit a porovnat vývoj světových rekordů v plavání v posledních 

sedmi olympijských cyklech.  

 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vrcholných výkonů v plavání. Objektem 

šetření se staly oficiální světové rekordy v plavání mužů a žen ve všech individuálních 

plaveckých disciplínách. Téma specificky rozšiřuje dlouhodobé tematické šetření na katedře 

plaveckých sportů, které se věnuje podávání vrcholných výkonu v současném plavání 

z různých pohledů. Zaměření práce si student zvolil na základě své osobní plavecké kariéry, 

zájmem o dění ve světovém plavání a v souvislosti se studiem specializace plavání. 

Student si v úvodu stanovil cíle práce, úkoly práce a výzkumné otázky. Přestože podkladem 

výzkumné části byly získané statistické přehledy, autor práce získaná data pro potvrzení 

pravdivosti údajů o jednotlivých překonaných rekordech dále ověřoval z různých zdrojů. 

Z hlediska historického monitorování vývoje větových rekordů a jejich držitelů jsou tak cenné 

i přílohy práce, v kterých autor všechny zjištěná data uvádí.  

Při třídění a následném zpracování dat pro účely výsledků práce student postupoval 

samostatně, nápaditě a s velkým vhledem. Student pravidelně postup zpracování konzultoval 

s vedoucím práce a vzájemné diskuse byly věcné a oboustranně přínosné. 

Výsledková část z několika pohledů strukturovaně a přehledně analyzuje vytýčený cíl a dává 

možnost vyslovit závěry zkoumání v diskuzní a závěrečné části práce. Lze vyzdvihnout část 

kvalitativních výsledků, v které se student snaží nalézat i jiné charakteristiky vývoje 

světových rekordů, než je jen vlastní zachycení překonávání rekordů ve zkoumaném období.  

Struktura práce odpovídá zadání a požadavkům na tento typ závěrečných prací. Dílčí 

nedostatky formálního charakteru, včetně některých formulačních nepřesností, popř. větší 

specifikace teoretické části k řešenému tématu, nesnižují kvalitu a odbornost předkládané 

práce.  

Obsáhlost tématu z hlediska zkoumaného období a počtu rekordů se odrazila v rozsahu práce, 

nicméně pojetí zpracování problematiky je přínosem pro teorii i praxi nejen plavání, ale i 

sportovního tréninku obecně. Přínos práce lze také spatřovat mimo vlastní ucelené zpracování 

tématu v českém jazyce i v souvislosti s řadou otázek, které vyvstaly při vlastním zpracování 

výsledků a které z hlediska rozsahu práce nešly dále zařadit. Lze jen autoru práce doporučit 

dále na tématu pracovat, např. v další kvalifikační práci. 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Diskusní otázka: 

V krátkosti představte další možnosti zkoumání ve Vámi řešené oblasti, tzn. v problematice 

nejlepších vrcholných výkonů v plavání. 
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