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Téma práce: Fotbal na elektrických vozících – Power Football
Bakalářská práce Simony Podešvové se zabývá u nás téměř neznámou sportovní hrou pro
zdravotně postižené spoluobčany – fotbalem na elektrických vozících. Cílem práce proto bylo
přinést základní informace o této sportovní hře, pravidlech a způsobu její realizace a pokusit se tak
touto „osvětou“ rozšířit nabídku sportovního vyžití pro těžce postižené osoby pohybující se jen za
pomoci elektrického vozíku.
Handicapovaní spoluobčané byli, jsou a v nejbližší budoucnosti stále budou součástí naší
společnosti a právě sport – a to jakýkoliv – je jednou z nejlepších možností, která těmto lidem
pomáhá překonávat jejich nelehkou životní situaci. Škála všech možných postižení je velmi široká a
je proto důležité, aby i nabídka sportů pro postižené občany byla co nejširší a umožňovala tak
každému vybrat si nejvhodnější sport, který daná osoba může vzhledem ke svému handicapu
úspěšně realizovat. Proto je třeba ocenit snahu autorky jít za něčím novým, v ČR prozatím téměř
neznámým, a pokusit se tak seznámit naše spoluobčany upoutané na elektrický vozík s další
možností jejich sportovního vyžití.
V úvodu práce nás autorka seznamuje s příklady postižení lidí, kteří jsou odkázáni na
elektrický vozík a zároveň uvádí stručnou charakteristiku sportů pro tyto spoluobčany určené.
Následně se již práce soustředí na samotný fotbal na elektrických vozících – krátký nástin jeho
historie a obsáhlá část věnovaná podrobnému popisu pravidel této hry. „Pravidlovou“ část lze jistě
považovat za jádro celé práce, pro lepší pochopení ji autorka doplnila ještě vysvětlujícími obrázky,
přesto je možná na škodu, že součástí práce není alespoň krátká ukázka realizace této sportovní hry
(např. jako příloha ve formě DVD). V dalších kapitolách, diskusi a závěru práce autorka získané
informace shrnuje a zobecňuje a je zřejmé, že zvolené téma ji oslovilo, o čemž jistě svědčí i její
návrh článku do časopisu „Vozíčkář“. Věřme – spolu s autorkou – že její snaha nebude marná a
fotbal na elektrických vozících si najde své příznivce i v ČR.
Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou jak po odborné, tak formální stránce a
doporučuji ji k obhajobě. Případné otázky na autorku jistě vyplynou z diskuse při vlastní obhajobě.
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