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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Studentka si zvolila vlastní téma, které bylo podníceno jejím zájmem o plavání a prací v roli instruktorky 
plavání. Téma je vzhledem k diskuzím o povinné plavecké výuce na prvním stupni ZŠ velmi aktuální. Práce 
má jasně formulovaný cíl, který koresponduje s názvem práce. Struktura práce má logický charakter. 
                        
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou  
    (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část řeší komplexně problematiku dětí mladšího školního věku. Zabývá se jejich plaveckou 
výukou, která je dána v RVP ZV, legislativními náležitostmi plaveckého výcviku i problematikou 
bezpečnosti. Citace a odkazy na využité informační zdroje svědčí o kvalitní práci s literaturou (27 titulů 
včetně internetových). Citace zdrojů jsou správné.        
       
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
 Formulace jednotlivých pracovních hypotéz vychází ze stanoveného tématu práce a je v souladu s jejím 
cílem. Autorka si stanovila celkem 4 hypotézy. 
           
4.  Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Autorka pro ověření stanovených hypotéz použila výzkumnou metodu behaviorálního přístupu – řízené 
pozorování. Použitá výzkumná metoda zcela postačuje k ověření stanovených výzkumných úkolů i 
k potřebám práce. 
             
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek aj.),  
     zaměření a úroveň diskuse. 
Výsledky jednotlivých šetření jsou přehledně zaznamenány, vyhodnoceny i interpretovány v podobě 
tabulek a grafů.  Většina tabulek byla vytvořena a sestavena autorkou na základě pozorování a rozboru 
dané problematiky. Diskuse je věcná a logická.  
                         
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy),  
     přínos a využití výsledků. 
Kapitola Závěry práce jsou konkrétní, věcně správné a odpovídají celé práci. Práce je využitelná s 
různými alternativami pro instruktory plavání, ve všech etapách sportovní přípravy.   
             
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, dodržení norem  
    rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Po formální stránce bakalářská práce splňuje požadavky na ni kladené. Drobným typologickým 
nedostatkem jsou z hlediska grafické úpravy textu občasné, zbytečně velké mezery, které jsou zřejmě 
způsobeny jiným nastavením řádkování (str.15,18). Dalším drobným nedostatkem je používání odrážek, 
které v práci tohoto typu není vhodné (str.11,29). Na straně 36 autorka používá pro baby club Juklík 
název Juklíkovští, který je hovorovou přezdívkou a měl by být uveden v uvozovkách. Autorce je nutné 
vytknout terminologickou nepřesnost, kterou používá pro popis některých chyb v plavecké technice např. 
„prokopávání v kolenním kloubu“ (str. 35,36). 
     



 
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho  
     informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Z práce je zřejmé, že autorka pracovala samostatně a s velkým osobním nasazením. Při své práci vhodně 
využívala uvedenou literaturu i informační zdroje. Studentka pochopila problematiku vědecké práce.  
Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce vykazuje 13 podobných dokumentů. Jedná se však 
o poněkud zavádějící číslo, protože studentka cituje zákony, vyhlášky a metodické pokyny MŠMT. 
              
Práci k obhajobě doporučuji 
 
Návrh klasifikace: 
 
Otázky k obhajobě:  
1) Není zřejmé, kdy se u plaveckého způsobu kraul při plavání dolními končetinami vyskytuje „vlnivý    
     pohyb“, tak jak uvádí autorka na str. 37. 
2) Jaké výukové prvky plaveckého způsobu kraul se vyskytují u dětí z plaveckého clubu Juklík ve výuce ve  
     věku od 4 let. 
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