Posudek vedoucího práce:
Student:
Název bakalářské práce:

PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Kateřina Komárková
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Volba tématu a řešený problém bakalářské práce souvisí s vlastní prožitou zkušeností i
profesním zájmem studentky. Šetření, které provedla, se pokouší monitorovat a částečně
analyzovat, jak v současnosti probíhá v praxi inkluze sportovců se zdravotním postižením do
plaveckého sportu.
Studentka postup řešení práce průběžně konzultovala, v organizaci dotazníkového
šetření postupovala samostatně, se snahou dosáhnout co nejvyššího (úplného) počtu možných
respondentů.
Práce je strukturována jako odborná zpráva v poměrně skromném, ale dostatečném
rozsahu. Jazyk práce je jednoduchý, formálně korektní. Citace informačních zdrojů jsou
zvládnuty dobře. Grafická úprava rovněž vyhovuje požadavkům na bakalářskou práci.
Teoretická část je koncipována účelně k řešenému problému, je poměrně stručná.
Řešený problém je specifický, národní, proto je celkem pochopitelný i nižší počet využitých
informačních zdrojů. Jasně jsou definovány cíl a výzkumné otázky.
Výsledky jsou prezentovány slovně, případně přehledovou tabulkou či grafem,
diskutovány dílčím způsobem i souhrnně v diskusi. Závěry činí studentka přiměřené
výsledkům.
Práce přináší zcela nové informace, které orientují v oblasti, která je pro plavecký sport
oboustranně podstatná, jak z hlediska trenérů a plavců bez zdravotního postižení, tak těch se
zdravotním postižením. Plavecký paralympijský sport se bez inkluze plavců do tréninku
s běžnou populací neobejde. Přípravu na inkluzi v této oblasti ale nikdo neřeší, probíhá v zásadě
spontánně. Pro případné intervence ke zlepšení současného stavu by výsledky práce mohly
v mnohém pomoci.
V předložené práci prokázala Kateřina Komárková dovednosti formulovat odborný
problém, zvolit odpovídající metody pro ověření stanovených výzkumných otázek, realizovat
sběr a analýzu dat, vyhodnotit odpovídajícím způsobem výsledky a formulovat z nich
přiměřené závěry. Proto předloženou bakalářskou práci
doporučuji k obhajobě.
Navrhované hodnocení: velmi dobře až výborně
K diskusi navrhuji tyto otázky:
1. Vyjádřete se více ke spolupráci trenérů v dotazníkovém šetření.
2. Jaké pozitivní a které negativní nálezy inkluze byste pro komisi zdůraznila.
3. Které závěry považujete za zvláště důležité proto, aby se inkluze dále zlepšovala.
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