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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle 

práce. 

Práce je velmi aktuální a zajímavá. Má klasickou strukturu teoretické a praktické – 

výzkumné části. Celkem má práce 13 kapitol na 161 stranách – přílohy nepočítaje. Cíl 

předkládané práce je formulován správně, ale zbytečně složitě. Místo původní formulace cíle 

dle autorky „hlavním cílem práce je zaměření na dispoziční, osobnostní a sociokulturní aspekty 

žáků. V rámci práce bude sledování těchto aspektů, jejich vliv na vzdělání a výuku v oblasti 

plavecké gramotnosti. Žáci budou pozorováni v průběhu mladšího školního věku, ve kterém je v 

současnosti nově stanovena povinná plavecká výuka.“ – by byla srozumitelnější a jasnější 

formulace např. „hlavním cílem práce je sledování dispozičních, osobnostních a sociokulturních 

aspektů žáků a jejich vliv na vzdělání a výuku v oblasti plavecké gramotnosti...“. „Problémy a 

dílčí (namísto „jednotlivé“) cíle práce, resp. výzkumné otázky jsou v podstatě ve vzájemném 

souladu a v potřebné provázanosti. Struktura a obsah kapitol odpovídá tématu i cílům práce. 

Zvolený design a strategie práce jako postup, logika i metodika práce je bez výhrad.  

 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých 

informačních zdrojů apod.) 

V teoretické části autorka prokázala schopnost správně a samostatně pracovat 

s odbornou literaturou. Užití formy citací je dle normy a správné. Rozsah uvedené literatury je 

aktuální (až na některé výjimky, kdy autorka uvádí také mj. tituly z roku 1979, 1983) a 

obsahuje – cca 35 zdrojů včetně internetových. Jediným nedostatkem v této části práce je 

absence citování a analýzy již realizovaných podobných vědeckých studií s touto 

problematikou v rámci rešerše zkoumané problematiky. Celkově je teoretická část zpracována 

velmi zdařile.  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Autorka v práci uvádí 6 výzkumných otázek, které vycházejí z cíle. 

 



 4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

      K dosažení stanovených cílů autorka zvolila výzkumné metody pozorování a dále dva 

dotazníky zaměřené na učitele i žáky výhradně 1. stupně ZŠ škol. Postup i logika práce je 

správná. Výzkumný vzorek je popsán dostatečně. Výzkumný soubor je zcela dostačující, a 

poskytuje dostatek potřebných informací. Pro celkové vyhodnocení výsledků byla použita 

metoda výzkumu statistického zpracování získaných dat, aritmetický průměr včetně 

korelačního koeficientu.  Výzkumné metody naprosto dostačují k ověření stanovených 

výzkumných úkolů, resp. k potřebám této práce.  

 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost 

výsledků, grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Výsledková část je zpracována klasicky formou tabulek a grafů s jejich následnou 

seriózní a přehlednou interpretací.. Diskuse přiměřeně reflektuje zjištěné výsledky výzkumu 

ve formě vyhodnocení výzkumných otázek. 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na 

problém, cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

        Závěry práce jsou ale strukturované jen částečně. Uvedené jsou pouze 4 závěry 

odpovídající výzkumným otázkám, ale další dva závěry vyplývající z posledních výzkumných 

otázek chybí, což je škoda.  

 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost 

textu, dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

       Formální stránka práce je velmi dobrá a celkově splňuje úroveň požadovanou na tento 

typ práce včetně jejího rozsahu. Užití formy citací je v pořádku, autorka prokázala schopnost 

pracovat samostatně s odbornou literaturou. Stylistická a jazyková úroveň práce je také dobrá. 

Rozsah uvedené literatury je taktéž dostačující. 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při 

zpracování,  jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

      Celkově hodnotím tuto diplomovou práci z hlediska přínosu, obsahu i celkové 

náročnosti práce velmi pozitivně, kromě několika málo výše uvedených nedostatků (závěry 

neobsahující všechna shrnující strukturovaná vyjádření všech výzkumných otázek a absence 

rešerše výzkumných prací ve zkoumané oblasti).  

Zvláště pak kladně hodnotím náročnost celého výzkumu, který si autorka stanovila v rámci 

svého cíle práce. Diplomová práce principiálně splňuje kritéria kladená na úroveň tohoto typu 

prací a přesahuje svým rozsahem i zpracováním charakter diplomové práce. Práce je sice 

principiálně podobná diplomové práci Mgr. Ivany Chládkové, která je však zaměřena jinou 

cílovou skupinu specifikovanou v cíli práce, tj. výhradně na malotřídní školy na rozdíl od této 

práce včetně odlišné struktury kapitol obou prací apod., a proto je tato práce v souladu 

s pravidly vědecké etiky a metodologie.  

Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce pak vykazuje maximální podobnost 

méně než 5%.  

 

 



 Předkládanou diplomovou práci k obhajobě DOPORUČUJI. 

 

Doplňující otázky k obhajobě: 

1. Existují podobné vědecké studie s touto problematikou  - a pokud ano, jaké jsou 

výsledky takových studií? 

 

 

V Praze, dne 29. 12. 2019                                                    PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 
 

 
 


