
Posudek vedoucího práce:  PaedDr. Irena Čechovská, CSc. 

Studentka:  Bc. Vojtěch Kovařovic 

Název diplomové práce:  Negativní emoce v plavecké výuce osob s mentálním 

postižením 

 

Téma diplomové práce V. Kovařovice vychází z přímé pedagogické praxe diplomanta 

s osobami se zdravotním postižením. V plavecké výuce osob s mentálním postižením hraje 

emoční úroveň vztahu k vodnímu prostředí významnou roli. Diplomant se pokouší jemu 

dostupnými metodami objektivizovat úroveň negativních emocí, především strachu a úzkosti, 

se snahou dosáhnout určitých doporučení, jak převést negativní emoce na pozitivní a dosáhnout 

vyšší míry spolupráce sledované populace v procesu pohybového učení ve vodě.   

Koncepce diplomové práce byla ovlivněna aktuální epidemiologickou situací v ČR, při 

které plavecká výuka neprobíhala a nešlo provést přímé pozorování, sběr empirických dat. 

Student pracoval značně samostatně, ale postup práce v klíčových momentech konzultoval a 

připomínky k práci zohledňoval.  

Cílem práce bylo přinést informace o četnosti výskytu negativních emocí a jejich 

analýzu prostřednictvím výpovědí rodičů, kteří dlouhodobě spoluprožívali plavecké vzdělávání 

svých dětí s mentálním postižením. Pozitivy práce jsou dodržení struktury odborného textu, 

proporcionální teoretické zázemí a výsledková část, komplexně zpracovaná diskuse, přiměřené 

závěry, velmi dobrá jazyková a formulační úroveň práce a pečlivá formální úprava. Pro 

teoretické zázemí byla zpracována poměrně reprezentativní aktuální odborná literatura. Metody 

k dosažení cíle práce byly zvoleny diplomantem – polostrukturovaný rozhovor, přepis a 

kvalitativní analýza prostřednictvím Zakotvené teorie a Tématické teorie. Ukázaly se jako 

metody pro řešení problému práce vhodné. Vzhledem ke zvoleným metodám, k malému počtu 

zpovídaných probandů vázaných na určitý konkrétní typ plavecké výuky a na základě diskuse 

činí diplomant pro výsledky přiměřené závěry. 

Práce, i když jen dílčím způsobem, přispívá k objasnění průběhu pohybového učení ve 

vodě, které je u osob s mentálním postižením plné komplikací a velmi pomalé. V předložené 

práci prokázal Bc. V. Kovařovic dovednosti formulovat aktuální a zajímavý odborný problém, 

pro řešení najít odpovídající informační zdroje i metody, zpracovat výsledky do ucelené zprávy 

a formulovat odpovídající závěry. Proto předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení v závislosti na obhajobě: velmi dobře až výborně  

 

K diskusi předkládám tyto otázky: 

1. Vyjádřete se k volbě konkrétních metod (možnosti dotazování, rozhovoru, problematika 

kódování,…) 

2. Jak byste, kdyby to bývala epidemiologická situace dovolila, případně ověřoval 

efektivitu některých doporučovaných metod pro fázi adaptace na vodní prostředí a pro 

fázi nácviku základního způsobu lokomoce.  

3. Dokázal byste charakterizovat vhodný typ učitele / instruktora plavání pro osoby 

s mentálním postižením? 
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