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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
    Studentka si pro svou práci zvolila aktuální téma a shromáždila zde dostupné informace o Vodním  
    záchranném sportu, jeho soutěžích a zpracovala jejich celkový přehled. Problém je správně  

    formulován a cíle práce jsou vhodně stanoveny.                 

                 

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

s literaturou  (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.)    
    Pro zpracování práce využila studentka 16 literárních a 9 internetových zdrojů a prokázala zde      

    schopnost správně pracovat s literaturou. To pak doplnila svými praktickými zkušenostmi z daného 

    odvětví, kterému se věnuje již od ZŠ a několikrát reprezentovala Českou republiku na mezinárodních 

    závodech. 

                

 3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
     Vzhledem k charakteru práce nebyly hypotézy stanoveny.      

          

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
    Viz bod 3.                         

 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, 

 grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
    Na základě shromážděné literatury o historii plavání a vývoji záchranářského sportu, se jí podařilo   
    poskytnout čtenáři ucelené a vyčerpávající informace z historie a současnosti Vodní záchranné služby. 

    Jednotlivé sportovní disciplíny jsou doplněny přehlednými schematy, na jejichž základě si čtenář 

    může vytvořit jasnou představu o dané disciplíně. 

 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl   

a hypotézy), přínos a využití výsledků. 
    Výsledky práce jsou pak vhodně a správně okomentovány ve věcně vedené diskusi a závěrech a 

    dávají odpověď na stanovené cíle práce.        
 

7.Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, 

dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
    Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na ni kladeným. Je přehledná, byla zde dodržena 

     norma rozsahu práce a v textu se nevyskytují žádné gramatické chyby. Rovněž vhodně zvolené 

     přílohy přispívají k názornosti a srozumitelnosti práce. Vytknout lze jen zkratku ILS v abstraktu 

     práce, jejíž význam je vysvětlen až na str.15. 

      

 

                



 
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při 

zpracování, jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Celkově hodnotím tuto práci jako zdařilou a vhodně zpracovanou, kde autorka  potvrdila svůj 

odborný přehled o dané problematice. 

                
 

Práci k obhajobě   doporučuji 
 

Návrh klasifikace: výborně 
 

Otázky k obhajobě: 1) Jaké vidíte možnosti pro zkvalitnění soutěží a pro zkvalitnění Vodní  

                                             záchranné služby? 
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