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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce 
    Studentka si zvolila pro svou práci zajímavé a aktuální téma, u kterého se zaměřila na výuku 
     plavání na 1. stupni ZŠ a navrhla pro tuto výuku školní vzdělávací program. Cíl předkládané práce je 
     logicky a srozumitelně zformulován a rovněž formulace problémových otázek vychází z cíle práce. 
     Struktura práce je pak rozdělena na část teoretickou a praktickou. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce 
    s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
    Teoretická část práce je značně obsáhlá a je zpracována na velmi dobré úrovni. Studentka zde  
     prokázala schopnost správně pracovat s literaturou včetně správného užití citací a ke zpracování 
     využila 17 literárních a 3 internetové zdroje. 
     
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
     Čtyři hypotézy jsou vhodně zformulovány a vystihují problematiku zadání a cíle práce a jsou vhodně 
     vyhodnoceny v diskuzi této práce. 
      

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
     Pro získání odpovědí na stanovené hypotézy použila studentka metodu testování tří skupin na 
      Plavecké škole v Brandýse nad Labem v celkovém počtu 27 žáků třetích tříd ZŠ. Výuka plavání  
      probíhala od února do prosince 2016 v rozsahu 20 lekcí, které studentka zpracovala a využila 
      při výuce plavání. 
 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, 
    grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
     Výsledky byly vyhodnoceny a zpracovány do vhodně zvolených grafů, a to na začátku a na konci 
      výuky. Tak bylo dosaženo názorného porovnání úrovně základních plaveckých dovedností na 
      začátku a na konci výuky plavání a studentka tak získala odpovědi na stanovené hypotézy. 
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, 
    cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.  
     V diskuzi se studentka věnuje vyhodnocení hypotéz a vede zde zajímavou polemiku s několika 
      autory odborných publikací na téma, který plavecký způsob je pro začínající plavce nejvhodnější. 
      V závěru práce pak předkládá vytvoření dvacetihodinového výukového plánu, který by byl  
      v souladu s platným rámcovým vzdělávacím programem. 
 
 



7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu,    
dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod. 
     Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na ni kladeným. Je přehledná a byla zde dodržena 
     norma rozsahu práce. V textu se však vyskytují drobné chyby a na str. 10 a 90 i hrubé chyby. Vhodně 
     zvolené přílohy pak umocňují kvalitní zpracování této práce a čtenář zde najde mnoho podnětů pro 
     zajištění bezpečnosti plaveckého výcviku. 
       
      
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 
    jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.) 
    Celkově je tato práce na dobré úrovni, byla náročná na zpracování a studentka zde potvrdila svůj 
      odborný přehled o dané problematice. 
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