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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
 Autorka si téma své diplomové práce zvolila z důvodu zájmu o plavání obecně, ale i vzhledem ke svému 
občasnému trenérskému působení u školních dětí. Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry plavecký výcvik 
ovlivňuje kloubní pohyblivost a ohebnost u dětí mladšího školního věku. Cíl práce je jasně, srozumitelně 
a stručně formulován. Zvolené téma hodnotím jako vysoce aktuální vzhledem k dnešnímu spíše 
pasivnímu způsobu využívání volného času u dětí. 
                         
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce        
     s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část je kvalitně zpracována a postihuje veškerá hlediska, která se týkají problematiky vývoje 
dětí mladšího školního věku, pohybovým schopnostem a dovednostem, flexibilitě a plaveckému výcviku. 
Studentka se v této části práce poměrně detailně rozepisuje o jednotlivých plaveckých způsobech, 
historii plavání, vlivy vodního prostředí na lidský organismus a zdravotním významem plavání což 
vzhledem k cílům práce a zkoumané problematice vidím jako nadbytečné.  
Rozsah uvedené literatury a zdrojů je aktuální a dostačující – celkem 29 titulů včetně internetových. Užití 
formy citací je správné, ale práci je nutno vytknout nejednotnost v uvádění autorů, které studentka ke 
zpracování své práce využila. Velmi často je autor uveden na samostatné řádce za textem např. str. 12, 
13,14, 16, 17 atd. Užití formy citací je správné.           
         
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. Při formulaci hypotéz by bylo lépe nepoužívat výrazy jako: „alespoň, průměrně minimálně, pouze 
nepatrně“.                
 
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Základní výzkumnou metodou, kterou autorka použila je metoda experimentu. Výzkumná metoda zcela 
postačuje 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 
tabulek, grafů i fotodokumentace. Test „zkouška posazení na paty“ str. 45 ne zcela koresponduje 
s problematikou, kterou se autorka zabývá a i z fotodokumentace je zřejmé, že provedení daného cviku 
nebylo vždy u obou končetin shodné (jedna noha opřena o nárt, druhá špičkou vytočena vně). Také popis 
provedení není u tohoto cvičení jednoznačný. Na straně 53, graf 12 – zřejmě došlo k přehození termínů 
pretest a postest, v opačném případě je interpretace nelogická. Kladně hodnotím velmi pečlivý postup 
studentky při obou měřeních i při vyhodnocování dat. 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. Práce je využitelná s různými alternativami pro 
všechny pedagogy působící v oblasti plavecké výuky. 
                
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text,  
    dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Po formální stránce diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené. Přesto se v práci vyskytují 
nedostatky v podobě nesrozumitelného textu např. str. 13 kpt. 1.4 poslední věta, str. 23, 1. Věta 
„Juřinová….. na věku“, str. 30, 2. odst., 1. věta, str. 41 – autorka používá nepřesnou terminologii 
„ předklonu ve stoje“.  Z  hlediska grafické úpravy by bylo vhodné lépe barevně odlišit sloupce u grafů 3, 
4, 8, 9, 13 a 14, kdy sloupce vizuálně splývají. Dalším problémem je nejednotnost v užití velikosti písma 
str. 45. Na str. 62 u H1 došlo v poslední větě zřejmě k výpadku části textu.     
            
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování,  
     jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Z práce je patrné, že autorka pracovala samostatně a s velkým osobním nasazením. Při své práci vhodně 
využívala uvedenou literaturu i informační zdroje.        
      
Práci k obhajobě   doporučuji 
 
Návrh klasifikace: 
 
Otázky k obhajobě:  
1) Uveďte, kolik pokusů měli probandi u cviku „šíře úchopu“, v práci uvádíte „několikrát“. 
2) Čím si zdůvodňujete stagnaci nebo dokonce zhoršení u některých jedinců při testování? 
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