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Předložená práce zpracovává důležité a zároveň málo popisované téma, které rozhodně zasluhuje pozornost 

odborné veřejnosti. DP je napsána na 108 stranách včetně příloh. Z formálního hlediska má všechny 

náležitosti. Jedná se o práci teoretickou, která se na základě kvalitativních výzkumných metod snaží podat 

vhled na problematiku klasifikace v paralympijském stolním tenisu. Autor se pustil do relativně obtížného 

tématu, jelikož v české literatuře není ke klasifikaci dostatek odborné literatury a navíc se hodnocení 

paralympioniků často mění. Autor prokázal výbornou schopnost práce s literaturou, množství zdrojů je z 

hlediska diplomové práce nejen dostatečné, ale i vysoce nadprůměrné (114 bibliografických citací, z nichž 

většina je cizojazyčných), zdroje jsou relevantní k tématu. Student svou práci pravidelně konzultoval, 

připomínky vedoucího vždy zapracoval. Problematiku dále konzultoval s předními světovými odborníky (dr. 

Sheng Wu, prof. Vanladewijck, prof. Legg). S tématem DP (a projektem doktorského studia) vystoupil na 

studentské vědecké konferenci Scientia Movens. Část výsledků rešerše publikoval v časopise TVSM. 

Předložená práce převyšuje nároky kladené na diplomové práce a proto ji doporučuji k obhajobě. V případě 

výborného hodnocení práce i z pohledu oponenta dávám ke zvážení postoupení práce do rigorózního řízení. 

Otázky k obhajobě: Jakým způsobem lze hodnotit kvalitu nastavené klasifikace v parasportu? V čem je v 

současné době největší problém paralympijské klasifikace (nejen ve stolním tenisu)?  
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Klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením

Cílem práce bylo vytvořit pomocí rešerše ucelený odborný text k tématu klasifikace v paralympijském sportu 

se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením. Tato rešerše je provedena také s ohledem na 

další vědecko-výzkumnou činost v postgraduálním studiu.
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