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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.
Autorka si vybrala téma, které je velmi zajímavé, ale vzhledem k rozsáhlosti problému velmi obtížné. 
S autorkou však nelze souhlasit, že problematika, kterou se zabývá ve své práci, není obsažena prakticky 
v žádné literatuře (str.8). Danou problematikou se v uvedené věkové kategorii zabývá např. 
Čechovská,I.; Kovařovic, K., Blahutková, M., Miklánková, L. a další. Cíl práce je formulován jasně a 
srozumitelně. Problémové otázky i stanovené hypotézy reflektují řešenou problematiku. 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 vykazuje velké množství přímých citací (25) nebo parafrází textu (27). Díky takovému 
zpracování teoretická část vykazuje dobré a relativně komplexní pojetí problému. Rozsah uvedené 
literatury a zdrojů (15 titulů)  je dostačující. Užití formy citací je správné.

   
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce, metody testování hypotéz, jejich 
    vhodnost a logika postupu práce.
Formulace jednotlivých pracovních hypotéz vychází ze stanoveného tématu práce a je v souladu s jejím 
cílem. Výzkumnou metodou použitou při výzkumu bylo pozorování, u kterého však zcela postrádám 
celkový popis (str. 29). Výzkumná metoda postačuje k ověření stanovených výzkumných úkolů i 
k potřebám práce.

4.  Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek 
      aj.), zaměření a úroveň diskuse.
Výsledky jednotlivých šetření jsou zaznamenány a  vyhodnoceny v podobě tabulek, které  postrádají 
číslování, popis co tabulka obsahuje tzn. koho např. hodnotí (str. 34, 35, 37, 38……). Studentka 
nepochopila problematiku Diskuze a do určité míry tuto kapitolu řeší kapitola Závěr.  

5. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy), 
    přínos a využití výsledků.
Závěry práce nejsou jasně strukturované a věcně správné. Formulace závěrů je velmi nepřesná vzhledem 
k tomu, že kapitola je spíše diskuzí.

6. 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. Typologickým nedostatkem jsou 
z hlediska grafické úpravy textu různorodost velikosti mezer mezi textem (str. 39). V celé práci jsou
špatně odsazené odstavce, které nesplňují normy pro psaní takové práce.  Dalším drobným nedostatkem 
je používání odrážek, včetně číslovaných, jejichž používání v práci tohoto typu není vhodné (str. 19, 20, 
21, 35 ….). Velkým nedostatkem je používání špatné terminologie „plavecký styl“ (str. 16, 34, 35, 36, atd.)
Již v názvu práce je patrný chybný slovosled. V práci jsou používány nespisovné výrazy typu „sžití“ (str. 
42), „týče“ (str. 43), apod. Poměr teoretické a praktické části je vyvážený. Práci chybí některé nutné 



náležitosti dle „Opatření děkana 12/2017, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti 
týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací (č. 8/2015)“, např. seznam tabulek, seznam příloh 
nebo "Evidenční list" - „Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce“.

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
     informovanost o metodologii vědecké práce apod.).
Z práce je zřejmé, že studentka pracovala při zpracování samostatně. Práce má logickou strukturu. Při 
své práci vhodně využívala uvedenou literaturu. Studentka pochopila problematiku vědecké práce.
Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce vykazuje 5 podobných dokumentů. 

Práci k obhajobě   doporučuji

Návrh klasifikace:

Otázky k obhajobě: 
1) U osob s mentálním postižením se často objevuje epilepsie. Jak přistupovat k dětem při plaveckém 
výcviku, u kterých se tento problém vyskytuje?
2) Jaké klady a jaké zápory Vám přinesla spolupráce se skupinou vybraných dětí?
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