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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
 Autorka si téma své práce zvolila z důvodu osobní zainteresovanosti v uvedené problematice. Cíl práce, 
který si stanovila je jasně, srozumitelně a stručně formulován. Struktura práce má logický charakter. 
Zvolené téma hodnotím jako aktuální vzhledem k tomu, že se uvedená vývojová vada vyskytuje poměrně 
často. 
             
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou  
    (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část je velmi kvalitně zpracována. Drobnou připomínkou je velké množství citací 
z internetových zdrojů. Citace a odkazy na využité informační zdroje svědčí o kvalitní práci s literaturou  
jejich počet 21 titulů je dostačující. Citace zdrojů jsou správné. U některých z uváděných aktivit ve 
speciální části postrádám detailnější rozpracování a to nejen u doporučovaných aktivit, ale i nevhodných 
aktivit. Popis cvičení při plavání je velmi povrchní, např. str. 28, kpt. 4.3 – „plavecká abeceda“, kdy není 
zřejmé, jaké cviky jsou do této abecedy u uváděné věkové skupiny zařazeny, jaká mají specifika 
anatomická, emocionální atd. 
  
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
V práci je stanovena pouze jedna hypotéza, jejíž formulace vychází ze stanoveného tématu práce a je 
v souladu s jejími cíli.  Vzhledem k rozsahu práce a stanoveným problémovým otázkám mohlo být 
stanoveno více hypotéz, které se nabízejí.          
       
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Autorka pro ověření výzkumných otázek použila několik výzkumných metod – rozhovory, experiment a 
kazuistiku. V práci postrádám popis jednotlivých výzkumných metod, co zkoumají a jaký mají cíl. 
Nedostatek spatřuji v malém vzorku probandů (1 dítě), na kterém bylo sledování prováděno. Taktéž  
rozhovor s jednou sestrou z oblasti fyzioterapie a rozhovor s paní R.V., která DKK trpí by bylo vhodné 
aplikovat na více takovýchto osob. Výsledky rozhovorů mají subjektivní charakter. Výzkumné metody 
postačují k ověření stanovené hypotézy 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 
obrázků, grafů a tabulek. Diskuze je velmi rozsáhlá a některé její pasáže by bylo vhodnější zařadit do 
teoretické části práce.           
              
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. Výsledky práce by bylo vhodné aplikovat na další 
probandy s DKK pro jejich ověření. 
                
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. V práci se přesto vyskytují drobné 
nedostatky např. překlep (str. 38, „vodolapky“ místo vodolepky), různé velikosti písma v textu (str. 40, 
kpt. 5.3.4.1 nebo str. 50, kpt. 5.5.2).          
      
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho  
     informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Z práce je zřejmé, že autorka pracovala samostatně, s velkým osobním nasazením a zaujetím. Při své 
práci vhodně využívala uvedenou literaturu i informační zdroje.      
          
Práci k obhajobě doporučuji 
Návrh klasifikace: 
 
Otázky k obhajobě:  
1)Proč není závodní plavání přínosné pro pacienty s DKK? 
2) Objasněte pojem „plavecká abeceda“ a uveďte jednotlivá cvičení. 
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