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

Výběr tématu bakalářské práce ovlivnil zájem autorky o plavání dětí. Je instruktorkou plavání v Plavecké 

škole při PedF UK v Brandýse n.L. Téma je dobře formulované, aktuální, potřebné. Cíl práce je zřejmý, 

proč je ale uvedený v budoucím čase? 

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

(odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

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

části. Studentka právě v těchto kapitolách prokázala, že zvládá práci s literaturou, kterou v textu náležitě 

cituje. Kapitola 3.5 nesouvisí s danou problematikou. 

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

Autorka pro výzkumnou část formuluje 4 hypotézy, které jsou v souladu se stanovenými cíli. Hypotéza č. 

4 je nepřesně formulovaná. Znamená, že 60% dětí  bude úspěšnější?  Vysvětlete. Provázanost problému, 

cíle, hypotéz a závěrů se prolíná celou strukturou práce. 

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

Zvolená metoda výzkumu – řízené pozorování, odpovídá záměru práce a formulovaným hypotézám. Není 

nutné bližší upřesnění této metody – str. 30, 31. Byl po celou dobu pozorování stejný počet výzkumného 

vzorku, tzn. 10 dětí? Kolik metrů děti musely uplavat? Tyto informace nejsou doložené. 

                         
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek aj.), 

zaměření a úroveň diskuse. 

Autorka obratně zachází se získanými výsledky testování, které jsou přehledně zpracovány formou 

tabulek a grafů. Diskuse přiměřeně reflektuje dané výsledky výzkumu. 

             
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy), přínos 

a využití výsledků. 

Ze shrnutí a závěrů vyplývá, že cíl práce se autorce podařilo naplnit. Jenom se obávám, že plaveckým 

instruktorům při výuce dětí nelze předložit jenom plavecký způsob kraul, neboť výuka je zaměřena 

všeobecně. 

                
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, dodržení norem rozsahu 

práce, bibliografické citace apod.). 

Předložená bakalářská práce má rozsah 53 stran bez příloh. Rozsahem splňuje požadavky bakalář. Práce, 

z hlediska formálních náležitostí je na dobré úrovni. Rozsah uvedené literatury je aktuální a dostačující. 

Občas se vyskytují v textu menší gramatické chyby – interpunkce, psaní spřežek, apod. 

              
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho informovanost 

o metodologii vědecké práce apod.). 



Po formální i obsahové stránce práce splňuje všechna požadovaná kritéria. Zvolená metodika práce 

odpovídá potřebám práce. 

 

 

                

Práci k obhajobě   doporučuji 

 

Návrh klasifikace: 

 

Otázky k obhajobě: 1) Domníváte se, že je vhodné začínat u neplavců s výukou kraulu. Uveďte výhody  

                                        a nevýhody. 

                                   2) Uvádíte, že žák, který navštěvuje plavecký výcvik, musí být zdravý. Upřesněte. 
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