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dle obhajoby 

Předloženou diplomovou práci jsem zkontroloval dle Opatřední děkanky č. 4/2020 Porovnání obsahu 

závěrečných prací. Neshledal jsem žádné indicie k tomu, že by práce nebyla originálním dílem autorky Bc. 

Evy Novákové. Práce je rozsáhlá a splňuje požadavky k sepsání diplomové práce dle kritérií Metodologie 

bakalářské a diplomové práce na UK FTVS. Práce disponuje 89 stranami a obsahuje 71 citací. Autorka 

prokázala schopnosti pracovat s literaturou, množství zdrojů je dostačující a uvedené zdroje jsou relevantní 

k tématu. Práce má logické členění, z formálního hlediska má všechny náležitosti. Teoretická a výzkumná 

část jsou ve vyváženém poměru. Abstrakt je dostatečně informativní. Obsah práce je přehledný, cíle a 

hypotézy jsou stanoveny jasně. Výsledky jsou prezentovány přehledně a detailně. Co se týče konkrétních 

výsledků práce, tak poukazují na to, že převážná část nabízených pohybových aktivit, příměstských táborů 

apod., se uskutečňuje prakticky bez účasti žáků se specifickými potřebami. Navíc žádné z oslovených 

volnočasových center nenabízí pohybové aktivity přímo zaměřené na žáky se specifickými potřebami. 

Předložená diplomová práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Otázka k obhajobě: Jak tedy teď dál, plánujete podniknout nějaké systematické kroky?

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

PhDr. David Půlpán

Bc. Eva Nováková

Analýza aktuální nabídky volnočasových aktivit se zaměřením na pohybovou aktivitu pro žáky základních 

škol se speciálními potřebami na území hl. m. Praha

Hlavním cílem této práce je provést analýzu nabízených služeb v oblasti volnočasových aktivit se zaměřením 

na sport a pohybovou aktivitu (PA) pro pražské žáky základních škol (ZŠ) se speciálními vzdělávacími 

potřebami.
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