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 Předložená bakalářská práce Martiny Šilerové má rozsah 68 stran textu, 14 grafů, 38 

literárních zdrojů a 3 přílohy. 

 

 Teoretická část práce je zpracována na 28 stranách a je rozdělena do 2 celků. Studentka 

nastudovala množství odborné literatury, prokázala schopnost postihnout problematiku 

pedagogické komunikace. Trochu nesystematicky jsou v textu používány termíny učitel, 

instruktor a trenér (např. str. 32 - 34). Na str. 17 je citován autor Gavora a na str. 36 autoři 

Tutko a Richards, kteří nejsou v seznamu literatury. V kapitole 2.2.1 (str. 22) jsou drobné 

nepřesnosti v textu (2. a 4. odstavec).  
 

 Cíl i úkoly práce jsou jasně formulovány a definovány. Studentka si vytyčila 5 

výzkumných otázek, ve kterých opět nejednotně píše o verbálním projevu učitele, poskytované 

zpětné vazbě instruktora a trenérském typu probandů (v kapitole 5.4 termín - typologie 

pedagogů).  
 

 Metodická část je zpracována na 6stranách. Skupina probandů je poněkud nesourodá 

(věk, pedagogická praxe, vzdělání). Učitelé vedli svoji skupinu dětí, které měly však rozdílnou 

plaveckou úroveň. Výsledky mohlo ovlivnit pořadí lekce (3. – 6.). Studentka neuvádí věk dětí, 

který také mohl mít vliv na verbální projev učitele. 
 

 Výsledky jsou prezentovány ve sloupcových a koláčových grafech s komentáři. 

Porovnání probandů mezi sebou je pouze v některých případech. Také mohlo být více 

rozděleno hodnocení použitých slov (např. v kategorii 1- 3 slova na zadání cvičení, hodnocení 

dětí, nadbyčené výrazy…), což připouští i studentka. 
 

 V diskuzi studentka odpovídá na všechny vytčené výzkumné otázky a snaží se najít 

praktické doporučení pro plaveckou výuku. 

 

 V práci se vyskytují prohřešky proti pravidlům českého pravopisu např. str. 32, 39, 48, 

49, některé formulace také nejsou příliš zdařilé např. str. 40 nebo nedávají smysl např. str. 56, 

57.   

  

Bakalářskou práci studentky Martiny Šilerové doporučuji k obhajobě. 
 

Navrhované hodnocení: velmi dobře 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak probíhal výběr probandů, výukové lekce a družstva dětí?  

2. Měla vliv plavecká úroveň dětí na rychlost plnění úkolu a tím i např. délku verbálního 

projevu, počtu slov, zpětnou vazbu?  

3. Výzkumnou otázkou č. 2 dáváte do vztahu pedagogickou praxi a verbální projev 

učitele. Domníváte se, že ovlivnění verbálního projevu učitele by mohlo mít i dosažené 

pedagogické vzdělání, či vzdělání v oblasti plavecké výuky? 
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