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Studentka představila diplomovou práci věnovanou plaveckému
výcviku. Při prezentaci se zaměřila na strukturu práce, objasnění
zvolené metodologie, organizaci výzkumného šetření a především se
věnovala analýze získaných dat. Studentka reagovala v průběhu
obhajoby na připomínky vedoucího práce a oponenta. V průběhu
obhajoby studentka přiznala chyby, kterých se dopustila při
formulaci a vyhodnocování hypotéz. Taktéž si byla vědoma
gramatických vět, což v průběhu obhajoby uvedla, že ji velmi mrzí,
že neprovedla detailní korekturu celého textu.
V průběhu obhajoby byly položeny následující dotazy:
1. Jak probíhá předplavecká i plavecká výuka epileptických,
autistických dětí a dětí s ADHD?
2. Čím si vysvětlujete, že vysoký počet žáků nezvládl skoky a pády
do vody ani po 10 lekcích?
3. Kolik dětí používalo při plaveckém výcviku plaveckých brýlí,
které jsou nevhodné pro nácvik některých plaveckých dovedností a
sebezáchranných prvků.
4. Objasněte obecně použití plaveckých brýlí.
V průběhu celé obhajoby studentka mluvila velmi překotně.
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