
Oponentský posudek  

Posluchačka Eva Nováková  předloţila k obhajobě bakalářskou práci   na téma  

 “ Vnímané profesní kompetence pro inkluzivní tělesnou výchovu z 

pohledu pražských učitelů základních škol”.  

Práce je zpracována na padesáti stranách a v  závěrečné  části doplněna 

potřebnými přílohami a v  textu vysvětlujícími obrázky a grafy. Má běţné, 

přehledné metodologické členění, viz s. 9. Pro sepsání práce se orientovala 

obsahy 41 publikací,  z  nich 4 jsou zahraniční.  

Inkluze je v současné době aktuální polit ické téma, které se snaţí náš školský 

systém kvalitativně řešit . Proto se autorka bakalářské práce tématu ujala a 

zaměřila jej  na tělesnou výchovu. Ve své teoretické části  se snaţí také 

vysvětlit  termíny - integrace a inkluze, coţ jsou jistě pojmy k hlubšímu  

porozumění .  Ţe takový sémantický výklad není pro pochopení jednoduchý, lze 

pozorovat nejen z  uvedených, publikovaných teoretických studií, ale i  

z poloţených otázek ve strukturovaném rozhovoru (s. V. - IV.). Z toho se dá 

předpokládat,  ţe vlastní pedagogické, tedy praktické řešení je mnohem,  

obtíţnější .  

V teoretické části je rovněţ rozebrána úloha tělesné výchovy, zdravotní 

tělesné výchovy a aplikovaných pohybových aktivit. Jaké představy jsou a 

z čeho je třeba vycházet pro realizaci inkluze v  hodinách školní TV, stručně 

naznačují subkapitoly 2.4.3. a 2.5.  

V empirické části práce uvádí autorka cíle, úkoly a vědecké otázky, které jsou 

výstiţně vyjádřeny.  Dále jsou uvedeny pouţité metody a výsledky. Diskuse  

k výsledkům a poznatkům, čerpaných ze studijních textů je dobře 

zformulována; autorka se snaţí své získané zkušenosti včlenit  mezi výsledky 

a názory z  prostudovaných zdrojů.  

Připomínky:  

 Wadeová, 2000; chybí v  literárním přehledu.  

 Učitelé nikdy nepracovali a nepracují a ani v  budoucnu nebudou 

pracovat s  homogenními skupinami (s.17).  

 V práci se pletou pojmy: Integrovaná tělesná výchova s  Inkluzivní 

tělesnou výchovou, coţ však není vinou autorky, nýbrţ autorů, z  jejichţ 

publikací je v  práci citováno, např.  s.  18, 19, 22,  42, V, IV. 

 Cíl v  části  3.1 je rozumné popsat stejně jako je tomu v  abstraktu. 

V něm, si myslím,  je první větou uvedeno to, co je cílem práce. Ty 

zbývající věty patří dle mého soudu  např. do úkolů. A protoţe o 

hypotézách se neuvaţuje,  tak není třeba je uvádět v  názvu 3.1.  

 Není rozumné  počítat procentový počet z  tak malého počtu účastníků 

výzkumu .  



 Protoţe je v  práci hodně zkratek, doporučoval bych jejich výklad příště 

v práci neopomenout.  

 Myslím, ţe druh SVP není např. DMO. Proto na s.30 by Obr. 3 mohl 

nést  název: „Vyjádření učitelek k  zastoupení diagnóz ţáků a cizinců 

vyţadujících SVP na ZŠ“.  

 Domnívám se,  ţe do grafů a obrázků nebylo nutno vkládat otázky. 

Otázku lze vyjádřit v  textu a pod obrázkem zůstane název případně 

vysvětlující legenda. Např. do  10. obrázku je otázka zcela chybně 

vloţena.  

 Závěr práce mohl být stručnější a přehlednější, kdyby se přesně 

odpovědělo na to,  co bylo výzkumem objeveno zaprvé, aţ třeba za páté.  

Myšlenky, „Zapojování průpravných cviků ze ZTV probíhá formou 

protahování…..a jim podobné tam nepatří .    

Drobné chyby:  

 ….v  běţném ţivotě do  intaktní společnosti, (s. 9);  …Vaší škole (s.29, 

III)  

 Pouze 12 % se rozhodlo……neodpovídat.   

 Výzkumem jsme zmapovaly…  První otázkou jsem  se zaměřili…  

Dotazy:  

 Na základě Vašich zkušeností, co míní Hájková a Strnad ová (2010) 

souslovím „hlavní vzdělávací proud“. (S. 15)  

 Kdo je autorem myšlenky, ţe „Inkluze není proveditelná vţdy“.  

 Jak velké byly třídní kolektivy učitelů,  v  nichţ probíhalo inkluzivní 

vzdělávání? 

 Co jsou to typy ţáků? (S. 22)  

 Kolik bylo poloţeno otázek  celkově; výzkumných, nevýzkumných? 

Závěr:  

Předloţená bakalářská práce svým obsahem i zpracováním odpovídá 

poţadavkům, které jsou na ni kladeny studijním a zkušebním řádem UK 

FTVS.  Doporučuji ji  k  obhajobě.  

 

 

V Praze, 19.4.2019    Doc. PhDr. Pavel Strnad,  CSc.  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


