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Podstatou řešeného problému jsou sebezáchranné dovednosti, jak jsou vnímány
dospělými ženami a jaká je motivace těchto žen je zlepšit. Zvolená hlavní metoda je 
dotazníkové šetření. Sběr dat probíhal částečně s využitím internetu. Díky této formě dosáhla 
diplomantka poměrně velkého souboru respondentek. Vyhodnocená zkušenost vztahující se 
ke specifickému sběru se jeví jako cenná. 

Diplomantka na základě četných zkušeností z praxe předpokládala, že skutečná úroveň 
i povědomí o vlastní kompetenci v oblasti plavecké úrovně a sebezáchranných dovedností 
budou u žen nízké. Opět podle zkušeností z praxe a již publikovaných nálezů předpokládala 
spíše deklarovanou než skutečnou ochotu, odhodlanost a vysokou vnitřní motivaci úroveň 
sledovaných dovedností měnit. Proto se orientovala na odbornou literaturu věnující se 
motivačním fázím vymezujícím změny chování. Tato literatura jí pomohla formulovat 
položky dotazníku. Výsledky nevyšly zcela podle předpokladů. Diplomantka se k těmto 
skutečnostem vyjadřuje v dílčích diskusích k prezentovaným výsledkům i v celkové diskusi. 
Na podkladě výsledků pak činí adekvátně přiměřené závěry. Vzhledem ke zjištěným 
výsledkům a časovému limitu určenému pro zpracování diplomové práce je závěrečná zpráva 
méně obsáhlá než jsme předpokládaly.  

Diplomantka průběh přípravy i zpracování diplomové práce konzultovala. Spolupráce 
byla bezproblémová, v závěru poněkud v časové tísni. Při plnění dílčích úkolů postupovala 
diplomantka poměrně samostatně, reagovala na připomínky. Po formální stránce práce
vyhovuje. Diplomantka využívá odborný jazyk, formuluje stručně, jasně. Ovládá způsoby 
citace informačních zdrojů. Grafická úprava textu i obrázků je na velmi dobré úrovni.

Diplomantka v předložené práci prokázala schopnost řešit pro odbornou veřejnost 
zajímavý a ze společenského hlediska důležitý problém související s ochranou obyvatelstva.
Zjištěná fakta přispívají k deskripci plavecké gramotnosti dospělé ženské populace, práce 
formuluje nová témata v této oblasti a navrhuje i adekvátní způsoby, jak je řešit.

Na základě výše uvedeného hodnocení doporučuji předloženou magisterskou 
diplomovou práci bc. Anny Stralczynské k obhajobě.

Otázky k obhajobě:

 Formulujte na základě osobní zkušenosti klady a zápory využití internetu pro sběr dat.
 Jaké metody byste zvolila pro objektivizaci úrovně sebezáchranných dovedností.
 Máte pocit, že vaše výsledky by se změnily, pokud byste sledovala závislost odpovědí 

např. na diferencovaném věku (mladé ženy, ve středním věku, …), ve vztahu k 
podmínkám pro plavání (lokalita s krytým bazénem a bez) apod.?

Navrhované hodnocení: výborně
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