
Posudek oponenta diplomové práce  
 
Jméno a příjmení diplomanta: Bc. Kamila Dunajová 
Téma práce: Nonverbální projevy v didaktických výstupech studentů UK FTVS v rámci předmětu Teorie a 
základy didaktiky plavání. 
 
Rozsah práce: 63 stran textu, 4 obrázky, 18 grafů, 58 titulů použitých pramenů, literatury a jiných zdrojů  
a 3 přílohy. 
 
Cíl práce: Cílem předložené práce je vyhodnotit míru zastoupení vybraných aspektů nonverbálních projevů 
v didaktických výstupech u studentů UK FTVS a posoudit rozdíly mezi muži a ženami. Druhé hledisko posuzování 
je pak mezi studenty „více specializovanými“ ve vztahu k plavání a studenty, kteří absolvovali pouze povinnou 
plaveckou výuku v rámci studia na FTVS UK. 
 
1. Náročnost tématu na: 
-  teoretické znalosti                                                             výborné 
-  vstupní údaje a jejich zpracování                                    velmi dobré 
-  použité metody                                                                  výborné 
 
2. Kritéria hodnocení práce: 

 Stupeň hodnocení 

výborně velmi 
dobře 

dobře nevyhovující 

Splnění cíle X    

Samostatnost posluchače při 
zpracování tématu 

 X 
 

  

Logická stavba práce X    

Práce s prameny, včetně citací X    

Adekvátnost použitých metod X    

Hloubka provedené analýzy ve 
vztahu k tématu 

 X   

Stylistická úroveň a úprava práce X    

 
3. Využitelnost výsledů práce v praxi: 
Práce poskytuje přehledný vhled do dané problematiky. Z tohoto podhledu existuje reálné východisko pro 
aplikaci výsledků v dalším výzkumu, který bude rozšířen ve vztahu k modifikaci tématu a hloubce řešení. 
 
4. Připomínky a otázky k obhajobě: 
Autorka splnila zadání práce. Teoretickou část zpracovala důsledně a na velmi dobré úrovni. Cíle a úkoly práce 
jsou zpracovány přehledně, což diplomantce umožňuje srozumitelnou interpretaci výsledků analýzy 
prostřednictvím grafů a jejich komentářů. Dobré výsledky jsou také ovlivněny volbou odpovídajících metod 
řešení ke vztahu k zadanému problému. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Specifikujte Vámi použitou kategorii metody modifikované analýzy didaktické intervence. 
2. Domníváte se, že pokud by Vaše analýza hodnocení nonverbálních projevů probíhala bez zvuku 

záznamu, výsledky by byly obdobné? 
 
5. Práce je doporučena k obhajobě. 
6. Navržený klasifikační stupeň: 
 
31. srpna 2018                                                                                                      
                                                                                                                                        ………………………………. 
                                                                                                                                 Dr. Tomáš Miler, oponent DP 


