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

Autorka si téma své diplomové práce zvolila na základě své dlouholeté cvičitelské a trenérské 

praxe v plaveckém oddíle Vysokoškolského sportovního klubu Pedagogické fakulty UK. Za 

aktuální považuji téma i z pohledu povinné plavecké výuky dětí na 1. stupni základních škol. 

Obsahová struktura práce splňuje požadavky na ni kladené a poměr teoretické a praktické 

části práce je vyvážený. Cíl je vhodně formulován, podobně jako i problém práce. 

 

2/ Úroveň teoretické části, komplexnost zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou  

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě a vytváří dobré předpoklady pro splnění 

cíle práce. Diplomantka se v ní zabývá historií plavání a plaveckého způsobu kraul, 

významem plavání, technikou kraulu, chybami při plavání tímto plaveckým způsobem a jejich 

odstraňováním v rámci správného nácviku. Po oblasti techniky plaveckého způsobu kraul se 

dále věnuje charakteristice dětí mladšího školního věku z pohledu různých aspektů vývoje. 

Nezapomíná ani na problematiku sportovního tréninku. Při zpracovávání teoretické části 

vychází z dostatečného množství informačních zdrojů (31), které v textu náležitě cituje. 

 

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

Místo formulace pracovních hypotéz si autorka pokládá výzkumné otázky, které plně 

korespondují s tématem práce a vycházejí z jejích cílů a problémů. 

 

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

Pro zjištění odpovědí na výzkumné otázky si autorka zvolila vhodné výzkumné metody 

testování, pozorování, hodnocení techniky škálováním a pro statistické vyhodnocení metodu 

analýzy dat. Vhodně je zvolen a charakterizován též výzkumný soubor a dobře je popsána i 

metodika výzkumu. Z hlediska hlavní metody práce se vlastně jedná o neúplný experiment. 

 

 



5/ Úroveň analýzy a intepretace výsledků, zaměření a úroveň diskuze.                                      

Způsob vyhodnocení a úroveň interpretace výsledků výzkumu v tabulkách s legendou a 

popisem považuji za velmi zdařilý, autorka svým výzkumem získala dostatečné množství 

informací, které bylo možno vyhodnotit. Diskuze je z velké části věnována odpovědím na 

výzkumné otázky. Je věcná a logická.  

 

6/ Formulace závěrů, přínos a využití výsledků.            

Závěry jsou formulovány jasně, věcně a logicky. Dle mého názoru by k jejich přehlednosti 

přispěla strukturalizace. V textu je uveden přínos práce i možnosti jejího dalšího využití.  

 

7/ Formální stránka práce.                 

Po formální, stylistické a jazykové stránce je diplomová práce na velmi vysoké úrovni. Mám  

pouze připomínku ke způsobu řazení informačních zdrojů v seznamech – bylo by vhodné je 

seřadit abecedně. Vlastní způsob citace v textu je však v naprostém pořádku. Rozsah práce 

87 stran včetně příloh je v normě, přílohy jsou vhodně uspořádány. 

 

8/ Celkové hodnocení práce.             

Diplomantka zpracováním tématu práce prokázala dostatečnou erudici v problematice výuky 

a tréninku plavání plaveckým způsobem kraul a také velký zájem o tuto problematiku. 

Vhodně pracovala s dostatečným množstvím informačních zdrojů (31) a náležitě je citovala. 

Podobnost s pracemi jiných autorů je menší než 5 %. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace:  

 

Otázka k obhajobě: Liší se množství výskytu chyb v technice kraulu i v kontextu s věkem dětí? 

(Dělají mladší děti více chyb na stejné úrovni výkonnosti?) 

 

 

Datum: 19. 5. 2020                                                                  PaedDr. Ladislav Pokorný 

 

 

 


