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Cíl práce: Hlavním cílem, který si diplomantka v úvodu své práce dala, je získání, analýza a 
zpracování údajů týkajících se úrovně plavecké gramotnosti a dovedností sebezáchrany žen 
ve věkovém rozmezí 18 – 72 let. Důležitým hlediskem bylo zjištění využití plaveckých a 
sebezáchranných dovedností v praxi.

1. Náročnost tématu na:
- teoretické znalosti                                                             výborné
- vstupní údaje a jejich zpracování                                   výborné
- použité metody                                                                  velmi dobré

2. Kriteria hodnocení práce:

                                Stupeň hodnocení

výborně      velmi     
    dobře

     dobře    nevyhovující

Splnění cíle        X       
Samostatnost posluchače 
při zpracování tématu                 X
Logická stavba práce        X
Práce s prameny, včetně 
citací        X       
Adekvátnost použitých 
metod

              
        X

Hloubka provedené analýzy 
ve vztahu k tématu

                      
       X

Stylistická úroveň a úprava 
práce

       
       X

3. Využitelnost výsledů práce v praxi:
Práce dává přehledný a ucelený obraz o úrovni plavecké gramotnosti a dovedností 
sebezáchrany u náhodného vzorku žen. Z tohoto podhledu existuje reálné východisko pro 
aplikaci výsledků v další praxi. Zkušenosti a úskalí při zpracování práce lze při dalším možném 
výzkumu zhodnotit.

4. Připomínky a otázky k obhajobě:
Autorka  zpracovala dílčí cíle práce na vysoké úrovni. K práci máme tyto připomínky, či 
doporučení: 



- drobné rozpory v konstatování diplomantky v různých částech textu.
- z hlediska dlouhodobých zkušeností s výukou speciální přípravy pro záchranu 

tonoucích, pochybujeme o pravdivosti výsledků výzkumu týkajících se orientace pod 
vodou po pádu, či skoku do vody.

- vzhledem k některým „nedořešeným“ otázkám a odpovědím výzkumné části a 
diskuse doporučuje ve výzkumu pokračovat.

Otázky k obhajobě:
1.  Do jaké míry jste se ve své práci zabývala pretestem?

2. Domníváte se, že výsledky šetření ve vztahu k otázce Plavání na hloubce mi   
    vadí, mají nějakou přímou souvislost s výsledky dalších částí dotazníku ?

5. Práce je doporučena k obhajobě.

6. Navržený klasifikační stupeň:

4. května 2012                                                                                                     
                                                                                                         Dr. Tomáš Miler, vedoucí DP


