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Předložená bakalářská práce byla vypracována na základě osobního kontaktu autorky se zdravotně 
postiženými dětmi v rámci výukových  hospitací. Vybraný proband s multidiagnostickým nálezem 
navštěvoval hodiny plavání pro zrakově postižené.  V rámci výzkumného projektu byly stanoveny 
jednotlivé kroky ke zpracování vstupního hodnocení probanda z hlediska zvládnutí  plaveckých 
dovedností , postupové cíle i způsob vyhodnocení výukové intervence autorky.
     Od zahájení byla spolupráce autorky s vedoucím práce zatížena různě dlouhými pauzami, které 
narušovaly spolupráci při řešení zadaného tématu. Značný problém vytvořila jazyková bariéra mezi 
slovenským a českým jazykem, zejména v oblasti odborné terminologie. Přesto, že bylo vedoucím 
práce nabídnuto zpracování práce ve slovenském jazyce (na základě žádosti studijnímu proděkanovi), 
vybrala si autorka zpracování práce v češtině. Přes mnohé úpravy a vysvětlování odborných pojmů 
zůstala práce zatížena mnohými jazykovými nepřesnostmi i významovými chybami. Další řešený  
problém se týkal formálního uspořádání práce, zejména teoretické a výzkumné části, které se 
opakovaně prolínaly a proporcionálně neodpovídaly původnímu zadání.
Výzkumná část obsahuje některé faktické nedostatky, např. uvedení jednotlivých cvičení, označených 
jako výuka bez pomůcek s využitím plaveckých desek a dalších plaveckých pomůcek. U praktických 
lekcí zcela chybí výukový plán, včetně postupových kroků, kritéria hodnocení etc.
Značné nedostatky se objevují i v citaci literárních zdrojů. V textu jsou uvedeny citace autorů, kteří se 
neobjevují v soupisu literárních zdrojů, naopak jsou uvedeny zdroje jejichž obsah buď nesouvisí 
s tématem práce (trénink, srdeční frekvence, vrcholový sport apod.), nebo na uvedené tituly není 
v textu žádný odkaz.
     Přesto, že zpracované údaje jsou výsledkem skutečné plavecké intervence autorky, neboť vedoucí 
práce byl těmto lekcím přítomen a rozsah práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci, jsou 
zjištěné nedostatky natolik závažné, že práci nedoporučuji k obhajobě. 
     Práci je nutné restrukturalizovat, stanovit jednoznačné výzkumné otázky, charakterizovat 
plaveckou kompetenci probanda a odstranit nedostatky v citaci literárních zdrojů.
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