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HODNOCENÍ PRÁCE: 

Studentka Karolína Hrubá se ve své bakalářské práci zabývala komunikací a didaktickou 
interakcí mezi učitelem a žákem v plavecké výuce osob se zrakovým postižením. Výzkum byl 
uskutečněn prostřednictvím modifikované analýzy didaktické interakce (MADI) a strukturovaného 
rozhovoru s probandkou se zrakovým postižením. 

Studií zabývajících tematikou komunikace s jedinci se zrakovým postižení v rámci plavecké 
výuky zatím není mnoho. Tato problematika ovšem stále nabývá na významu. Osoby se 
specifickými potřebami jsou mnohem častěji integrováni nejen do hlavních vzdělávacích proudů, 
ale také do volnočasových aktivit. Pohybové aktivity nejsou výjimkou. Jedinci se zrakovým 
postižením nemohou představu o pohybu vnímat pomocí zraku a je tedy nezbytné zvolit adekvátní 
formu komunikace, která by jim pohybové učení ve vodě usnadnila (osvojení základních 
plaveckých dovedností i plavecké lokomoce). Pro všechny plavce nemusí být vhodné 



např. sdělování informací dle hmatu nebo doteku. Vždy je tedy nezbytné vycházet z individuálních 
potřeb daného klienta/ klientů. Předkládaná práce má podobu případové studie, nelze ji tedy 
zobecnit na celou populaci osob se zrakovým postižením. Může být ale nápomocna instruktorům 
plavání pro zlepšení komunikace s jejich žáky. 

Přípravy spojené se zpracováním práce začala uskutečňovat s předstihem. I přes to ale byla 
dokončována v časové tísni. Spolupráci se studentkou hodnotím jako přiměřenou. Intenzivní 
konzultace probíhaly až ve chvíli, kdy měla být práce již finalizována. Tato skutečnost se odráží 
v některých částech práce.  

Teoretická část je sepsána přiměřeně v souladu s cílem práce. Cíl a výzkumné otázky jsou 
formulovány srozumitelně. Výsledková část je strukturovaná přehledně, výsledky jednotlivých 
kategorií MADI jsou uvedené v přehledných tabulkách. Přehledně je uveden také přepis rozhovoru 
s probandkou se zrakovým postižením. V diskusi studentka uvádí odpovědi na výzkumné otázky, 
současně také srovnání s jinými studiemi uskutečněnými prostřednictvím podobných výzkumných 
metod. Závěry jsou formulovány přiměřeně.  

Po formální stránce práce vyhovuje rozsahem, strukturou i grafickou úrovní. I přes to se 
v práci objevuje několik gramatických chyb nebo absence citace obrázků v teoretické části. 
V průběhu zpracování práce se studentka snažila osvojit adekvátní odborný jazyk i způsoby 
citování použitých zdrojů. I přes jisté nedostatky práce bakalantka prokázala schopnost řešit 
výzkumný problém.  
 
 
 
Otázky k obhajobě: 

 Jaký typ plavecké výuky pro osoby se zrakovým postižením byste doporučovala 
(materiální zabezpečení, organizace, časová dotace lekce, instruktoři, asistenti klienta/ 
asistenti instruktora z plavecké školy, vzdělání instruktorů, obsah, pomůcky atd.)? 
 

 V rámci sběru dat jste byla na lekci přítomna. Jaký způsob komunikace s jedinci se 
zrakovým postižením se Vám jeví jako optimální? 
 

 Jaké místo v plavecké výuce osob se zrakovým postižením zaujímá nonverbální 
komunikace? 

 
 
Práci doporučuji k obhajobě.   
 
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře.    
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