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

cíle práce. 

Student si pro svou diplomovou práci zvolil téma z oblasti sféry svých zájmů. Cíl práce je 

zřejmý a srozumitelný. Z obsahu práce je patrná vysoká zainteresovanost autora a 

praktické zkušenosti. Struktura práce je klasická. 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, 

kvalita práce s literaturou. 

V teoretické části se student zabýval tématikou, která je nutná pro vytvoření kvalitní 

praktické části. Kapitola 3.1.1 a 3.1.2  je zcela zbytečná, neobsahuje potřebné údaje pro 

výzkumnou část. Uvedená literatura je aktuální, literatura související s tématem je na 

pultech nulová. Autor prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou včetně 

správného užití formy citací. 

3. Formulace hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Stanovené 4 hypotézy jsou formulovány srozumitelně a odpovídají cíli práce. Provázanost 

hypotéz na problémy práce jsou v pořádku. 

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

K dosažení stanovených cílů autor zvolil metodu aritmetického průměrování, observaci, 

škálování a testování. Zvolené metody odpovídají záměru práce a formulovaným 

hypotézám. 

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



Výsledková část je zpracována formou tabulek a grafů, které jsou dostatečně popsané a 

srozumitelné. Výsledky jsou přehledně a srozumitelně interpretovány. Diskuse přiměřeně 

reflektuje dané výsledky výzkumu. 

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků. 

Závěry jsou naprosto nestrukturované, což logicky devalvuje celkovou úroveň práce. Ze 

závěrů není patrné, že cíl práce se autorovi podařilo naplnit. 

7. Formální stránka práce. 

Práce splňuje aktuální požadavky, kromě absence závěrů, kladené na diplomovou práci. 

Autor prokázal, že dokáže zvolené téma zpracovat na potřebné úrovni. 

8. Celkové hodnocení práce. 

Stylistická a jazyková úroveň diplomové práce je přiměřená danému typu kvalifikační 

práce. Rozsah uvedené literatury je dostačující.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace:  

 

Otázky:   Proč došlo u některých plavců ke zhoršení plaveckých způsobů? 

                 V jednotlivých lekcích zlepšování techniky musí plavci zvládnout 1000 m. Není                                                                

                 to příliš náročné pro začátečníky? 
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