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1. Na s. 32 uvádíte: „Pedagog musí podmínky utvořit tak, aby studenti nabízený program
přjiímali dobrovolně.“ Jakými způsoby je možné toho dosáhnout?

2. Na s. 50 zmiňujete obtížnější motivaci studentů v domově TAP. Jak si to vysvětlujete?

3.Co Vás překvapilo a co Vás potěšilo ve výsledcích obou výzkumných šetření?

Autorka se v předkládané diplomové teoreticko - empirické práci zaměřuje na stále
závažné a aktuální téma sociální pedagogiky s cílem zmapovat organizaci volnočasových
aktivit v Jedličkově ústavu a škole a přiblížit tak ovlivňování volného času klientů pedagogy
včetně  dopadu  na  psychickou  a  fyzickou  stránku  osob  s  tělesným  a  kombinovaným
postižením. Struktura práce je přehledná a logicky uspořádaná. 

První kapitola teoretické části práce stručně charakterizuje tělesné a kombinované
postižení, upozorňuje na specifické znaky komunikace intaktních lidí s lidmi s postižením.
Vysvětluje také význam alternativní a  augmentativní komunikace a uvádí její druhy. Druhá
kapitola  se  zaměřuje  na  problematiku  volného  času  a  profesi  pedagoga  volného  času.
Ve třetí kapitole je rozvinuto téma pedagogického ovlivňování volného času s důrazem na
význam  jeho  rozumného  využívání,  upevňování  morálních  hodnot  a  kultivaci  lidských
potřeb dětí, dospívajících i dospělých jedinců.

Praktická část obsahuje smíšený výzkum -  kombinaci kvalitativního a kvantitativního
výzkumu, který autorka zvolila vzhledem k omezeným možnostem v souvislosti s pandemií
COVID-19. Cílem první, kvalitativní části výzkumu, bylo získání informací o průběhu a orga-
nizaci  volnočasových  aktivit  JÚŠ.  Byla  zvolena  metoda  polostrukturovaného  rozhovoru
formou online rozhovorů, výzkumný vzorek tvořili 3 muži. Druhá, kvantitativní část výzkumu
byla  zaměřena  na  pedagogické  ovlivňování  volného  času  u  osob  s  tělesným a  kombi-
novaným  postižením  JÚŠ,  jeho  míru  a  dopad  na  psychickou  i  fyzickou  stránku  osob
s  hendikepem.  Byla  použita  metoda  online  dotazníku,který  obsahoval  21  otázek.
Výzkumný vzorek se skládal z 50 pedagogů - vychovatelů. 

Citace v textu i v závěrečném seznamu literatury  jsou uvedeny v souladu s požadovanou
normou.

Oceňuji  precizně zpracovanou teoretickou i  praktickou část  předložené diplomové práce
včetně obrázků, tabulek a 25 grafů.


