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Práce nabízí ucelený soubor metod nácviku plaveckého dýchání u dětí. V úvodu na str. 1 je 
zarážející, že studentka při vlastním působení na základě pozorování dospěla k názoru, že 
plavecké dýchání je nezbytnou součástí plaveckého výcviku. Cílem práce je prostřednictvím 
zvolených metod se pokusit u vybraných subjektů v určitém časovém úseku plavecké 
dýchání naučit.
     Část teoretickou tvoří vhodně zvolené kapitoly týkající se daného tématu na základě 
prostudované literatury.
     Praktické šetření probíhalo 9 x 45 min. v plaveckém bazénu v Brandýse nad Labem u 
dětí 2. ročníku. Celkem se zapojilo 14 neplavců. U předložených cvičení chybí zásady a 
popis základních činností.  Tzn. chybná metodika. Např. nácvik plaveckého dýchání / 
mohutný výdech do vody /, nebo kombinace nádech-zadržet dech-výdech, potopení úst, 
potopení hlavy aj. jsou předpoklady- zcela postrádám.Rovněž postrádám u cvičení 
zahrnutých v jednotlivých kapitolách- celkem 6, chronologický postup, které cvičení 
metodické činnosti doporučujete a v které hodině.Nelze provádět jednotlivá cvičení bez 
plavecké výuky. Děti se za 10 lekcí mají naučit plavat. Pro výzkum chyběly některé 
plavecké pomůcky, musela jste si je sehnat, zajímalo by mě, které.V úvodu je uvedeno, že 
test probíhá u neplavců, ale dýchání ověřujete u plaveckého způsobu kraul i znak.
     Výsledky testování jsou přehledně shrnuty v tabulkách, hypotézy byly potvrzeny, ale 
nemohu souhlasit s požadavky kladenými na neplavce během prvních 10 lekcí. Žáci by měli 
zvládnout po 20 lekcích uplavat 25 m jedním plaveckým způsobem a 8 m druhým plavec. 
způsobem. A ne podle vás za 10 hod. prsa, znak i kraul, které vyhodnocujete a bodujete u 
jednotlivců.
     V diskusi diplomantka porovnává své výsledky s výsledky práce jiné autorky.
Zajímavé  je číslování stránek a poprvé jsem se setkala u závěrečné práce s tiskem textu na 
obou stranách.

Závěr: Práce nabízí vhodná cvičení pro výuku plaveckého dýchání u začínajících plavců. Po 
stránce metodické je nepřesná, méně kvalitní.
Přesto doporučuji k obhajobě.
Hodnocení:
                      
Otázky: 1. Domníváte se, že má kojenecké plavání návaznost na plavání dětí mladšího
                  školního věku?
              2. V diplomové práci postrádám cvičení na otevření očí pod hladinou- uveďte
                   alespoň 2 cvič.
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