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

Studentka si pro svou diplomovou práci zvolila vlastní téma, které vychází z jejího zájmu o 

plavání dětí. Stavba práce je logická, odpovídá požadavkům pro diplomovou práci. 

 

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

s literaturou  

V teoretické části se autorka zabývala tématikou, která je nutná pro vytvoření kvalitní 

praktické části.  Pouze kapitola historie plavání s daným tématem nesouvisí. Autorka pracuje 

s dostatečným množstvím informačních zdrojů a náležitě je v textu cituje.     

 

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

 Autorka pro výzkumnou část formuluje 5 hypotéz, které zvolila vzhledem k možnostem a 

jsou v souladu se stanoveným cílem. Hypotéza č. 3 ale není hypotéza. 

 

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

Zvolené metody – dotazník, pozorování – odpovídají záměru práce a formulovaným 

hypotézám. Postup práce je logický. Pro realizaci a hodnocení výzkumu byl zvolen dostatečný 

vzorek – celkem 85 dětí ze 2. a 3. roč. 

 

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

Autorka výsledky prezentuje a interpretuje přehledně v tabulkách , slovním hodnocením a 

graficky. Z celého rozsahu výzkumu je patrné, že autorka věnovala výzkumu nemálo času. 



Diskuse je věcná, kvalitní, autorka se vyjadřuje podrobně a jasně k průběhu výzkumu i 

k hypotézám. 

 

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků 

Závěry jsou formulovány jasně, stručně a v souvislosti se stanovenými cíli. Výsledky práce 

jsou zajímavé pro instruktory plavání i pro samotné studenty. 

 

7. Formální stránka práce  

Práce splňuje po formální stránce aktuální požadavky kladené na diplomovou práci. Autorka 

ve své práci prokázala, že dokáže zvolené téma zpracovat na potřebné úrovni. Dotazník pro 

instruktory bych doporučovala vložit do příloh. Dokonalost práce by zpestřila 

fotodokumentace. Kvalitu práce narušuje přemíra gramatických chyb a občas nepřesná 

formulace vět. 

8. Celkové hodnocení práce 

Po formální i obsahové stránce práce splňuje všechna požadovaná kritéria. Autorka 

prokázala znalost dané problematiky . 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Otázka: Jak se prokázaly rozdílná pružnost ve výuce plavání u instruktorů různých věkových 

skupin. Záleží na volbě prvního plaveckého způsobu? 
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