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1.Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle 

práce 

Výběr tématu bakalářské práce ovlivnil dlouholetý aktivní zájem autorky o plaveckou výuku dětí. Při 

formulaci hlavního i dílčích cílů vychází autorka z vhodně formulovaných problémových otázek. 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita 

práce s literaturou 

Teoretická část je vypracována pečlivě, autorka v ní prokazuje svoji schopnost pracovat 

s informačními zdroji a v textu je náležitě cituje. Postrádám pouze kapitolu problematika a nácvik 

dívání se pod vodou bez brýlí a k tomu vztahující se hry. 

 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce 

Autorka formulovala 5 pracovních hypotéz, které korespondují s formulací problémových otázek i 

cílem. Na str. 6 uvádí, že ideální podmínky pro teplotu vody je 26-27°C, ale v hypotéze č.4 teplota pod 

28°C je nevhodná. 

 

4.Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce 

Zvolené metody – pozorování, dotazník a rozhovor odpovídají záměru práce a formulovaným 

hypotézám. Rovněž postup práce je logický a odpovídá struktuře práce. 

 

5.Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse 

Studentka správně statisticky zpracovala a interpretovala výsledky. Grafy i  tabulky jsou logicky 

řazené, přehledné. 



 

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků 

Závěry vyplývají z výsledků výzkumu, jsou formulovány jasně, stručně a v souvislosti se stanovenými 

cíli. 

 

7. Formální stránka práce 

Práce po formální stránce splňuje požadavky  na bakalářskou práci. Jazyková i stylistická úroveň práce 

je dobrá, občas se v práci vyskytují chyby v interpunkci (str.37) . 

 

8. Celkové hodnocení práce 

Po formální i obsahové stránce práce splňuje všechna požadovaná kritéria. Autorka prokázala dobrou 

znalost dané problematiky .Cílem práce bylo porovnání plaveckých center, ale v závěru  práce není 

zmínka o tomto problému. 

Práci doporučuji k obhajobě.   

 

Hodnocení: 

 

Otázky:  1. Proč požadujeme od dětí, aby se dívaly pod vodou? 

               2. Uveďte názvy některých pražských plaveckých center. 
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