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Písemné hodnocení bakalářské práce

A. Obsahová
V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.
Práce splňuje cíle zadání.
Studující využívá a kriticky vybírá primární a/nebo sekundární literaturu.
Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických
postupů.
Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich
diskutováno.
V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.
V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci
práce a ke stanoveným cílům.
B. Formální
Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací
v rámci práce, je typograficky jednotná.
Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.
Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.
C. Přínos práce ⃰
D. Posouzení původnosti textu
Zjištěná shoda textu (dle IS STAG/Theses):

0%

Slovní hodnocení významu zjištěné shody:
Bez komentáře.
Slovní hodnocení práce:

Hlavním cílem bakalářské práce bylo analyzovat vliv materiálu závodních plavek na výkon
sportovce. Autorka práce přiblížila vývoj plaveckých disciplín a faktory ovlivňující plavecký
výkon. Také se zabývá vývojem závodních plavek a rozebírá používané materiály a jejich
vlastnosti. Plavecké výkony zaznamenala do grafů (v kapitole 8) a znázornila tím vývoj
plaveckých výkonů vzhledem k upraveným pravidlům vztahující se k používaným materiálům
závodních plavek.

⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce.
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Autorka práce splnila cíle práce. Práce je vypracovaná obsahově i formálně bez výhrad.
Práce je přínosná především sumářem dat o plaveckých výkonech a informacích o
používaných materiálech závodních plavek v daném roce. Tuto problematiku rozebírají
převážně cizojazyčné zdroje i o to je cennější rešerše literatury.
Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu Bc.:

ANO

Práci doporučuji k obhajobě:

ANO

Návrh klasifikačního stupně:

výborně minus

Náměty pro obhajobu:

Je známo o kolik % ovlivňuje materiál používaný na plavkách plavecký výkon?

Datum:

16. 8. 2018

⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce.

Podpis:

Strana 2

Hodnocení BP vedoucím práce, verze 1/2016.

