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Vytvoření didaktického materiálu pro potápěčskou přípravku, který je 

přizpůsoben dětem mladšího školního věku a požadavkům v navazujícím 

potápěčském kurzu pro děti. Součástí práce je výběr stěžejních 

potápěčských dovedností a jejich metodika a základní potápěčská teorie. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. David Vondrášek 

 

náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování   x 

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce x    
téma práce a její aktuálnost x    
teoretická fundovanost autora  x   
formulace cílů práce  x   
adekvátnost použitých metod  x   
celkový postup řešení   x  
práce s daty a informacemi   x  
hloubka provedené analýzy   x  
členění a logická stavba práce  x   
práce s odbornou literaturou    x 
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)    x 
stylistická úroveň    x 
přesnost formulací a práce s odborným jazykem   x  
splnění cílů práce  x   
závěry práce a její formulace  x   
odborný přínos práce a její praktické využití  x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Práce předkládá na celkem 67 stranách metodický materiál pro přípravu potápění dětí 

mladšího školního věku. Především díky autorčině zkušenosti s tímto druhem výcviku lze 

hlavní cíl práce: vytvoření didaktického materiálu, považovat za naplněný. 

 

Otázky: 

 

1. Proč byly ke komparaci použity pouze dva výcvikové standardy? 

2. Jaký hlavní cíl výuky sleduje v práci uvedená potápěčská přípravka dětí? 

 

Vyjádření ke shodě:  

 



Míra shody této práce vyhodnocena programem Turnitin je 18%. Shody jsou především ve 

formální části práce. Další podobnosti jsou citovány, i když ne vždy je tato citace zřejmá a 

mnohdy je uvedena až v dalším odstavci. Seznam literatury se ne vždy striktně řídí vybranou 

normou ČSN ISO 690. 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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