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Předložená práce představuje ucelený text o problematice volejbalu vsedě. Autorka pokračovala v tématu 

své bakalářské práce a ve svém rukopisu se opírá o vlastní zkušenosti zakladatelky, propagátorky a trenérky 

tohoto sportu v ČR. Teoretická část shrnuje všechny aktuální podstatné informace a je zcela přiměřená 

zaměření práce. Čtenář tak získá kvalitní přehled o dění v tomto aplikovaném sportu tzv. "z první ruky". Za 

velmi zdařilou také považuji kapitolu 2.3 o metodách měření kvality života a kapitolu 2.4., která prezentuje 

dosavadní výzkumná šetření k tématu. Praktická část se zaměřuje na dotazníkové šetření pomocí 

standardizované metody. Z hlediska etiky výzkumu se jedná o neinvazivní šetření, přičemž respondenti 

podepsali informovaný souhlas. Výsledky autorka prezentuje přehledně v textu, tabulkách i grafech. 

Zajímavé a podnětné je, že práce (i přes určité limity) potvrzuje důležitost sportu pro jedince se zdravotním 

postižením a vliv pohybových aktivit na kvalitu života. Přestože nelze při nízkém počtu respondentů výsledky 

generalizovat, práce přináší zajímavý vhled do problematiky. Použitá literatura čítá 56 relevantních zdrojů 

včetně zahraničních článků. S kolegyní Kůtovou byla výborná spolupráce, téma i výzkum vybrala a 

realizovala zcela samostatně, přičemž korigovat postup školitelem téměř nebylo třeba. Jedná se kvalitní DP, 

kterou doporučuji k obhajobě a dávám ke zvážení i publikování výsledků, např. v časopise APA v teorii a 

praxi nebo EUJAPA .

Otázka k obhajobě: Jak si představujete volejbal vsedě v ČR za 5 let? Je reálné, že se čeští hráči probojují 

mezi světovou elitu? 
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Kvalita života hráčů volejbalu sedících

Hlavním cílem práce bylo ucelení problematiky o volejbalu sedících a analýza kvality života hráčů tohoto 

sportu pomocí metody WHOQOL-BREF.
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