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Zvolené téma je originální a pro bakalářskou práci poměrně náročné. Studentka se 
inovativně zabývá řečovým a mimoslovním projevem jako profesní dovedností osob s různou 
délkou a úrovní pedagogické praxe. Spolupráce se studentkou byla zpočátku provázena 
organizačními problémy, které poznamenaly sběr dat a ovlivnily způsob řešení problému. Byl 
omezen počet probandů na 8 osob a výzkum byl z přirozených podmínek, kterými je plavecká 
výuka, přesunut mimo prostředí bazénu. Studentka prokázala při řešení problémů značnou 
míru samostatnosti a odbornou kreativitu. Postup práce konzultovala, připomínky vedoucí 
práce a konzultantky respektovala.

Předložená práce rozsahem i strukturou vyhovuje nárokům na bakalářskou práci, 
formální úprava je pečlivá. Literární rešerše k řešenému problému je provedena dostatečně, 
citace jsou uvedeny podle normy. Cíl a výzkumné otázky jsou formulovány srozumitelně, 
metodická část dobře informuje o charakteru výzkumné části, podrobně se věnuje popisu 
výzkumného souboru, sběru i zpracování dat. Výsledková část je přehledná a spojena 
s dílčími diskusemi. Souhrnná diskuse a závěry se věnují interpretaci výsledků, vyjadřují se 
k výzkumným otázkám a shrnují výsledky. Studentka uvážlivě zhodnotila výsledky i celkový 
přínos práce v souvislosti s tím, že výzkum nebyl proveden v přirozených podmínkách a tato 
skutečnost probandy velmi zaskočila. V práci byla ověřena metoda, která je využitelná pro 
možné následné ověření v prostředí přímé plavecké výuky.

Předložená práce Romany Caletkové po obsahové i formální stránce splňuje kritéria 
požadovaná na bakalářskou práci, proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhované hodnocení: výborně

Otázky k obhajobě

1. Shrňte problémy, které jste řešila při analýzách videozáznamů probandů (problematika 
kódování).

2. Jak jste ověřovala spisovnou češtinu? Některé nespisovné termíny, např. naplavání, 
mohou být chápány pozitivně, jako "značkový název", odborný termín, který přesně a 
stručně popisuje pohyb, pokud byste tyto "značkové" termíny nehodnotila jako 
nespisovné, změnily by se nějak významněji výsledky?
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