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1. Kritéria hodnocení práce 

 

                                stupeň hodnocení   

 
výborně velmi dobře vyhovující   nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce  x   
 

  

teoretické znalosti  x 
 

    

vstupní údaje a jejich 
zpracování  x       

adekvátnost použitých metod  x       

logická stavba práce  x 
 

    

práce s literaturou včetně 
citací  x 

 
    

využitelnost výsledků práce 
v praxi popř. teorie            x     

hloubka provedené analýzy ve 
vztahu k tématu  x 

 
    

úprava práce 
 (text, grafy, tabulky)  x 

 
    

stylistická úroveň  x 
 

    

 

2. Připomínky : 
 

Formální hledisko: 

Struktura diplomové práce (DP) obsahuje všechny náležité kapitoly (abstrakt, obsah, úvod, 

teoretickou část, cíle, hypotézy, charakteristiku výzkumu, výsledky, diskusi a závěr. Je 

napsána na 93 stranách textu a obsahuje 3 přílohy. Studentka čerpala z 58 literárních zdrojů 

(pro DP dostačující počet), z toho 6 jsou cizojazyčné. Dále pak studentka čerpala  

z 9 internetových zdrojů. Úprava práce je výborná a přehledná. 

 

Obsahové hledisko: 

Název práce: Název práce odpovídá zpracovanému tématu. 

Abstrakt: Abstrakt je strukturovaný, konkrétně postavený a čtenář se z něho dozví vše k DP. 

V anglickém abstraktu jsou věty správně přeložené. 

 

Úvod: Úvod je obsahově správný, zdůvodňuje potřebu zpracování tématu, vtahuje do 

problematiky.  

 

Teoretická část práce: U autorky je třeba ocenit, že přehledně shrnuje dosavadní poznatky  



k danému problému, definuje pojmy, formuluje hypotézy, vybírá metody, které bude 

aplikovat a odůvodňuje jejich použití. Celkově lze konstatovat, že autorka se v dané 

problematice velmi dobře orientuje. 

 

Praktická část práce: 

Cíle a úkoly práce, hypotézy  

Hlavním cílem práce bylo zkoumání možností ovlivnění postojů žáků sedmé a deváté třídy 

základní školy k integraci žáka se zdravotním postižením do hodin tělesné výchovy v důsledku 

začlenění programu „Život s handicapem“ do školního vzdělávacího procesu. Dílčími cíli bylo 

ověření metodiky a realizace tematických edukačních akcí. Chválím vhodně formulované 

vědecké otázky a navržené hypotézy v účelné kombinaci s hlavním cílem DP. 

 

Charakteristika výzkumu: Výzkumný soubor byl tvořen dvaceti žáky ze sedmé třídy a 

čtyřiadvaceti žáky z deváté třídy. Přímou zkušenost s integrací neprožili intenzivně, protože  

ve třídě žáka a ani žákyni se specifickými vzdělávacími potřebami neměli. Analýza dat byla 

provedena vhodně před a po uskutečnění tematických edukačních akcí. 

Výsledky: Výsledky jsou zpracovány přehledně a přesně.  V kvalitativní části je výborně 

popsáno, jak se žáci teoreticky seznámili s problematikou zdravotně postižených, získali 

vhodné informace s následnou možností vyzkoušet si sami aplikované pohybové aktivity. 

Kvantitativní části je perfektně zpracován CAIPE-CZ a Adjective-Checklist pre a post –test 

včetně vyhotovení grafů. Ocenit je přitom třeba především náročnost provedeného 

dotazníkového šetření. 

Diskuze: Autorka vhodně a precizně diskutuje výsledky. Nechybí srovnání s odbornou 

literaturou. Očekávala bych vzhledem k vysoké odborné zdatnosti autorky osobitější 

nastínění vlastního názoru na ovlivnění změny postojů s prezentací osobního aplikovaného 

citu k pohybovým aktivitám žáku se specifickými vzdělávacími potřebami pro budoucí práci 

v praxi. 

 

Hodnocení: 

Předložená diplomová práce splňuje požadavky na DP kladené a je vypracována v souladu 

s interními normami UK FTVS Praha. Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení       

„ výborně“, které by mohla studentka získat zejména pro kvalitně odborné a věcné 

zpracování daného tématu, který i prakticky posílil prevenci z vytváření negativních postojů 

k osobám se zdravotním postižením, zajisté bude záležet na průběhu obhajoby.  

 

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Které oblíbené psychomotorické hry byste použila osobně v hodině Tv  

u patnáctiletých adolescentů, s ohledem na osobnostní charakteristiky a participaci 

ve sportovních aktivitách, abyste dosáhla změny kooperace ve skupině se žákem  

se specifickými vzdělávacími potřebami ? 

 

V Praze 27.8.2018                Mgr. Ilona Pavlová, MBA 

 

        ……………………………………… 

        podpis oponenta 

        diplomové  práce 


