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      Marika Ducková si zvolila zadané téma z důvodu vlastní specializace (děti předškolního věku)      

a na základě vlastních zkušeností z praxe (závodní plavecká kariéra a práce cvičitelky v přípravné 

 a základní etapě plavecké výuky).   

      Autorka přistupovala k řešení zadané práce velmi zodpovědně a samostatně. Aktivně využívala 

odborných konzultací. 

      Zvolené téma je vzhledem k řešené problematice velmi aktuální a závažné. Bohužel, nebylo 

zcela jednoduché získat potřebnou literaturu a další prameny, ale díky osobním zkušenostem  

a aktivnímu přístupu se autorce podařilo získat odpovídající zdroje informací, které byly využity  

ke zpracování teoretické, ale i praktické části BP. Seznam použité literatury ukazuje na teoretickou 

připravenost autorky. 

      Z hlediska formulovaných úkolů a postupů práce byly metody řešení zvoleny správně. Hlavní 

metodou práce je experiment. Bohužel jeho klasické provedení pomocí experimentální a kontrolní 

skupiny se nepodařil z různých důvodů (měnící se počty dětí atd.). Uvedený metodologický 

problém byl konzultován s Doc. PhDr. H. Dvořákovou CSc. a odpovídajícím způsobem byla práce 

dokončena. 

      Autorka se ukázala jako organizačně a profesně velmi schopná, což se projevilo v průběhu práce 

pozitivními reakcemi a chválou ze strany ředitelky plavecké školy, učitelek z mateřské školky  

a potažmo přes spokojené děti i ze strany rodičů. 

      Práce je významná především z hlediska výběru zvolených metod nácviku sebezáchranných 

prvků pro děti předškolního věku a ve způsobu osvojování důležitých dovedností a vědomostí  

z oblasti záchranného plavání formou her.  

      Celá práce poukazuje na poctivou a zodpovědnou práci s dětmi, ze které také vyplynuly 

odpovídajícím způsobem diskuse, závěry a užitečná doporučení pro praxi. 

      Interpretace získaných informací je přehledná a graficky dobře zpracovaná. 

      Bakalářská práce je v souladu se zadáním, splnila cíle i úkoly.  
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Otázky k obhajobě:   

Kolik času jste strávila s dětmi v zájmu potřeb uvedené práce ? 

Z hlediska praktické části práce – co se jevilo jako největší problém?    
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