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zdroje, 31 stran v uspořádání příloh

   Předložená práce si klade za cíl zmapovat současný stav v oblasti sportovních aktivit neslyšící 

mládeže na základních a středních školách (pro takto postiženou mládež) v České republice. Vybranou 

sportovní aktivitou, na níž se situace dokládá a k níž je v práci přihlíženo se zvýšenou pozorností, se 

stává basketbal.

   Práce se odráží z poměrně obsažné pasáže věnované teoretickým předpokladům a literární rešerši. 

V konfrontaci vlastních (autorčiných) zkušeností představuje zároveň snahu definovat terminologii a 

východiska v chápání sluchově postižené mládeže. Hlavní část práce se zaměřuje na komparaci, 

zhodnocení a grafickou ilustraci údajů, získaných prostřednictvím dotazníků, o jejichž vyplnění 

autorka požádala zástupce škol pro sluchově postižené v České republice. Šetření zahrnovalo všechny 

základní a střední školy pro pojednávanou zdravotně handicapovanou mládež na našem území. Jak již 

bylo řečeno, ale i pro doplnění … hlavní metodou sběru dat byl aplikován nestandardizovaný 

dotazník.

   Výsledky práce se opírají o data získaná z vyplněných dotazníků. Data jsou zpracována několikerým 

způsobem. Prvořadě jde o jejich kvantitativní vyjádření a zobecnění pomocí absolutních a relativních 

četností v tabulkách. V druhém případě autorka používá deskriptivně interpretační postupy

k vysvětlení a k doplnění výsledků;  v třetím případě jsou hledány vztahy se snahou zvýraznit některé 

příčinné souvislosti. Tabulkové přehledy jsou uváděny v příloze.

   Práce má velmi dobrou úroveň. Svědčí o velkých zkušenost autorky, odborně teoretickém přehledu

ve zvolené problematice, o její pečlivosti a svědomitosti – možná až přehnané. Lze vyslovit 

přesvědčení, že zjištění, k nimž v práci dospívá, mohou znamenat značný přínos nejenom pro obecně 

veřejné pochopení specifik v oblasti sportu sluchově postižené mládeže, ale také z hlediska eliminace

některých jevů, na něž je kriticky poukazováno zevnitř této sociální skupiny. Konkrétním příkladem 

v tomto směru je např. uspokojivé řešení pro rozhodování basketbalu na základě vizuálních vjemů (viz 

str. 83 práce). K tomuto řešení přispělo i oddělení basketbalu KSH UK-FTVS.

   Práci doporučujeme k obhajobě.            

V Praze 19.4.2008                                                       PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.




