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Diplomantka si s velkým časovým předstihem zvolila oblast výzkumu - dětské 
plavání, ale poměrně obtížně se propracovávala k vlastnímu tématu. Vzhledem k možnostem 
jakými diplomanti disponují a časovému vymezení pro řešení, dospěla k volbě problému, 
který souvisí s rozhodnutím rodiny o plaveckém vzdělávání dětí v raném dětském věku. Téma 
originální, odborně i prakticky zajímavé.

Spolupráce s diplomantkou byla bezproblémová, konzultovány byly všechny 
podstatné kroky pro realizaci práce. Předložená práce má odpovídající rozsah, je dobře 
strukturována jako odborný text. 

Teoretická část je koncipována jako odborné zázemí pro řešený problém, diplomantka 
se nemohla opřít o studie, které by podobnou problematiku řešily. Citace v textu i soupis 
odborné literatury je zvládnut velmi dobře, pečlivě jsou uvedeny i odkazy na převzaté 
obrázky. Text je psán korektním odborným jazykem, diplomantka formuluje srozumitelně, 
jasně. Cíl práce je nadefinován jasně, diplomantka si vhodně stanovila hlavní výzkumnou 
otázku a pak podpůrně velmi precizně celou řadu dílčích podotázek. Stěžejní metodou bylo 
dotazníkové šetření, rozhovory a pozorování. Metodická část dobře informuje o organizaci 
sběru dat i výzkumném souboru. Výsledková část je strukturována do čtyř okruhů zjištění, 
jednotlivé nálezy jsou podrobeny dílčím diskusím. Souhrnná diskuse v rozsahu 5 stran shrnuje 
význačnější výsledky, upřesňuje okolnosti sběru dat, doplňuje výsledkovou část dalšími 
souvislostmi ve sledované problematice. Závěry jsou naformulovány uvážlivě, přiměřeně 
rozsahu výzkumného souboru a charakteru výsledků.

Předložená práce přináší nové poznatky, mapuje oblast, o které zatím objektivně 
mnoho nevíme. Z předložené diplomové práce je zřejmé, že diplomantka si osvojila 
dovednost formulovat aktuální problém, najít způsob ověření kladených si otázek, jasně 
prezentovat výsledky a formulovat přiměřené závěry. 

Předloženou magisterskou diplomovou práci Radky Hupkové k obhajobě doporučuji.

Otázky k obhajobě:
1. Se zkušenostmi, které v současnosti máte, jaký byste zvolila designe výzkumu pokud 

byste dále sledovala řešení problému motivace k plaveckému vzdělávání v raném věku 
dítěte?

2. Jaké výsledky předpokládáte, kdybyste do sledování zahrnula otce a prarodiče dítěte.
3. Která zjištění vás nejvíce (odborně) překvapila. 
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