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

práce 

Autorka si téma diplomové práce zvolila na základě osobního zájmu o tuto problematiku. 

Z obsahu práce je patrná vysoká osobní zainteresovanost autorky. Obsahová struktura práce 

odpovídá potřebám diplomové práce, cíle i problémové otázky jsou vhodně formulovány a 

navzájem korespondují. 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou 

Při shromažďování materiálu a při studiu literatury autorka vychází ze základních 

relevantních literárních zdrojů. S jednotlivými zdroji zachází velice obratně, citaci je nutné ale 

ujednotit. Teoretická část obsahuje informace někdy nad rámec potřebných údajů pro 

výzkumnou část. Např. historie plavání. V textu se objevují i nepřesnosti – str. 12 

/kotrmelce/, na 1.st. se děti naučí jednomu plaveckému způsobu – str. 29 

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

Autorka pro výzkumnou část formuluje 6 hypotéz, které jsou zvolené vzhledem 

k vyhodnocení vybraných parametrů. Hyp. č. 6 – neužívá vhodné názvosloví – posazení na 

paty. 

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

Zvolená metoda – experiment, odpovídá záměru práce a formulovaným hypotézám. Rovněž 

postup práce je logický a odpovídá struktuře práce. 

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



Přehlednost, komparace a grafické vyjádření splňují potřeby diplomové práce. Studentka se 

snažila objektivně zhodnotit zjištěné údaje, přesto výsledky v některých tabulkách jsou 

zkreslené. /str. 46/ Diskuse je věcná a logická. 

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků 

Kapitola závěr přináší odpovědi na formulované otázky.  

7. Formální stránka práce 

Autorka ve své práci prokázala, že dokáže zvolené téma zpracovat na potřebné úrovni. Po 

formální stránce splňuje většinu parametrů, až na menší gramatické a stylistické nedostatky 

/ str. 46 – děti dosáhli /. Některé studijní prameny jsou staršího vydání – Štorkán,R. 1976 

8. Celkové hodnocení práce 

Po formální i obsahové stránce práce splňuje všechna požadovaná kritéria. Práce je vhodně 

doplněna fotodokumentací a přílohami. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Hodnocení: 

 

Otázka: Jaký byl závěr rozdílu flexibility u plavců a neplavců – porovnejte a vysvětlete. 
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