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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Autor si téma práce zvolil z důvodu svého profesního zaměření a zaměření na volnočasové aktivity. 
Aktuálnost tématu je vysoká vzhledem k stále narůstajícímu počtu osob, které se tomuto sportu chtějí, 
nebo již věnují. Dalším důležitým faktorem je skutečnost, že práce tohoto typu prakticky neexistují. 
                         
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce        
    s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část práce je jako komplex velmi kvalitně zpracována. Poměr teoretické a výzkumné části 
práce je taktéž odpovídající. Rozsah uvedené literatury a zdrojů je aktuální a dostačující – celkem 22 
titulů včetně internetových. Užití formy citací je správné. Vysoce hodnotím přílohovou část práce. 
                
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
 Formulace jednotlivých pracovních hypotéz vychází ze stanoveného tématu práce a je v souladu s jejím  
 cílem.   

              
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Autor pro ověření výzkumných otázek použil několik metod vhodných pro takto zaměřenou práci. Jedná 
se o metodu přímou, metodu komparativní (synchronní komparace), progresivní metodu s diachronním a 
synchronním přístupem a dotazníkovou metodu. Výzkumné metody plně postačují k ověření 
stanovených výzkumných úkolů i k potřebám práce. 

                        

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků,  
    grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Výsledky jednotlivých šetření jsou přehledně zaznamenány, vyhodnoceny i interpretovány v podobě 
grafů. Velmi cenná je obrázková příloha i fotodokumentace vývoje potápěčské a přístrojové techniky 
včetně popisů. Diskuze je věcná a logická.                       
 
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém,  
    cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků. 
Závěry práce jsou jasně strukturované a věcně správné. Práci je možno využít v rámci různých státních 
edukačních zařízení, soukromých organizací zabývajících se sportovním potápěním nebo ji mohou využít i 
jednotlivci mající zájem o tento druh volnočasové aktivity pro vlastní vzdělávání.    
    
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text,  
   dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Po formální stránce bakalářská práce splňuje požadavky na ni kladené.  
              

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování,  
    jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Práce působí uceleným dojmem, autor pracoval samostatně a využíval uvedené informační zdroje.  
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