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Předložená práce zpracovává důležité a aktuální téma. Diplomová práce (DP) kvalitativního charakteru je 

napsána na 89 stranách včetně příloh. Z formálního hlediska má všechny náležitosti a pěknou úpravu. 

Autorka ve své DP částečně navazuje na výzkumné šetření ve své bakalářské práci. V teoretické části 

přehledně představuje pojem volný čas, (aplikované) pohybové aktivity, speciální potřeby a zejména se 

věnuje legislativní podpoře pohybové aktivity. To je třeba ocenit, protože na tomto poli není jednoduché se 

zorientovat. Práce cituje 71 zdrojů, z velké části elektronických (zákony, vyhlášky), nechybí ani zahraniční 

literatura. Empirická část se věnuje anketnímu šetření u poskytovatelů daných služeb. Výsledky, které jsou 

přehledně prezentovány, ukazují bohužel na to, že ač se o inkluzi hovoří a je podpořena legislativně, tak v 

praxi není realizována v potřebné míře. Výsledky jsou cenné pro případné další inkluzivní projekty, které by 

současný stav mohly zlepšit. Studentka svou práci pravidelně konzultovala. Co se týká kontroly 

plagiátorství, práce má míru podobnosti dle softwaru UK s ostatními dohledatelnými publikacemi menší než 

5 %, dle programu Turnitin celkově 40 % (nejvyšší míra shody s pracemi UK 20 %), což je však 

pravděpodobně způsobeno pokračováním autorky v tématu a tudíž podobností s její vlastní bakalářskou 

prací. Domnívám se, že předložená práce přinesla studentce určité zkušenosti a zvýšila tak její kompetence. 

Práce splňuje nároky kladené na DP a proto ji doporučuji k obhajobě.  

Otázka k obhajobě: Čím si vysvětlujete vyšší účast dětí se SVP na aktivitách středisek v Radlicích, Karlíně a 

na Vinohradech, jak vyplývá z grafu 12 (data z MŠMT)? 
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Analýza aktuální nabídky volnočasových aktivit se zaměřením na pohybovou aktivitu pro žáky základních 

škol se speciálními potřebami na území hl. m. Praha

Hlavním cílem bylo provést analýzu nabízených služeb v oblasti volnočasových aktivit se zaměřením na 

pohybovou aktivitu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to na základě dat z MŠMT a s 

využitím anketního šetření pracovníků organizcí, které dané služby nabízejí. 
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