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

Autorka zvolila téma ze sféry svých zájmů, přestože zkušenosti s plaváním hendikepovaných dětí nikde 
nezískala. Informace by jí poskytly mnohé publikace, které autorka opomněla prostudovat. Cíl práce je 
jasně daný, rovněž struktura práce je logická.

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 tématikou, která je nutná k vytvoření praktické části. Autorka 
zvládá práci s literaturou, kterou vhodně zvolila, / i když ne v plném rozsahu/ a náležitě ji cituje.

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

V praktické části si autorka stanovila 3 hypotézy, které jsou v souladu s cílem práce. Pozorovací metodou 
studentka po dobu 4 měsíců získávala data od 3 zdravotně postižených předškolních dětí v plaveckém 
bazénu ve vyučovací jednotce v délce 45 minut. Není patrné, kolikrát týdně.

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

Autorka vhodnou pozorovací metodou získávala potřebná data, která zpracovala přehledně v tabulkách. U 
tabulek chybí číslování, popis a název, o které dítě se jedná.

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

zaměření a úroveň diskuse.

Studentka se snažila porovnat údaje získané před výzkumem a po výzkumu. Nepřehlednost tabulek 
výsledky značně narušuje. Výzkum postrádá mnoho podstatných informací – zda jsou děti se zdravotním 
postižením celou dobu zařazeny mezi ostatní děti, jestli mají hendikep. děti na plavání vlastní plán, zda 
výuku vede instruktor specialista aj. Proč jsou údaje v hypotézách a následné počítány v procentech, když 
se jedná pouze o 3 děti?

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

a využití výsledků.

Závěry jsou nestrukturované, diskuse i závěry se prolínají v jedné kapitole. Jaké poznatky přináší práce 
lektorům plavání pro postižené děti? / Dle Vašeho vyjádření/.

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

práce, bibliografické citace apod.).

Práce splňuje částečně požadavky kladené na bakalářskou práci. Škoda, že studentka nereagovala na 
„Opatření děkana 12/2017“, podle kterých se stanovují pravidla na zpracování závěrečných prací 
/č.8/2015/. Stránka obsahová splňuje kritéria bakalářské práce.



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

o metodologii vědecké práce apod.).

Studentka minimálně docházela ke konzultacím, svou práci se snažila vypracovat samostatně na základě 
prostudované literatury. I přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě. 
Při obhajobě reagujte na uvedené nedostatky.
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