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Průběh obhajoby: Studentka představila téma své bakalářské práce zabývající se
podporou pohybu žáků se zdravotním oslabením v rámci základního
vzdělávání v okrese Rychnov nad Kněžnou. V teoretické části
vymezila problematiku tělesné výchovy jako součásti podpory
zdraví. Analyzovala systém kurikulárních dokumentů v České
republice. Cílem práce bylo zjistit míru podpory žáků se zdravotním
oslabením se zaměřením na jejich pozitivní vztah k pohybu a
začlenění těchto žáků do kolektivu. Empirické šetření bylo
realizováno prostřednictvím smíšeného designu, pro sběr dat bylo
využito dotazníkové setření určené ředitelům základních škol a
uskutečněny kvalitativní rozhovory se žáky vybraných škol.
Výzkumný vzorek byl zajištěn prostřednictvím pěti předem
vybraných základních škol (čtyři školy veřejné a jedna škola
soukromá). Jedna z vybraných základních škol byla zřízena dle §16
zákona č. 561/2004 Sb. zbylé čtyři školy byly základní školy běžné.
Studentka představila jednotlivé výsledky šetření. V závěru byly
souhrnně představeny výsledky týkající se vybavení škol pro tyto
žáky a nabídka zájmových činností v oblasti sportu. Komise byla
seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky. Práce obsahuje
značné terminologické nedostatky, například konkrétní vymezení
pojmu zdravotní tělesná výchova. Studentka nedostatečně uvedla
šetření v kontextu inkluzivního přístupu. Cíl bakalářské práce nebyl
zcela naplněn, protože studentka nenavrhla další možnosti pro práci s
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žáky se zdravotním oslabením, které si sama vytyčila. I přes výrazné
nedostatky v textu bakalářské práce studentka bakalářskou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: dobře.
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