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Struktura práce: předložená diplomová práce má standardní členění, část teoretická a část 
praktická je zpracována na 62 stranách textu, doplněna 67 literárními, zdroji z toho 7 
zahraničními. Je zpracována na základě empirického výzkumu reprezentativního souboru, 
který tvořily speciální školy ve Středočeském kraji. 

Cíl práce: je stanoven jasně, konkrétně vzhledem k tématu práce – zmapovat nabídky 
pohybových aktivit pro žáky speciálních škol v regionu Středočeského kraje.

Aktuálnost tématu: tělesná cvičení a další pohybové aktivity jsou nedílnou součástí rozvoje 
osobnosti jako celku. Vhodný výběr a aplikace v hodinách tělesné výchovy na speciálních 
školách může velmi pozitivně řešit komplexní otázku pohybové výchovy. Považuji tuto 
problematiku za aktuální téma.

Úroveň teoretické analýzy problému: na dobré úrovni, ukazuje na zájem a hlavně velkou 
schopnost a důslednost orientace v problematice. Teoretická část je zpracována přehledně 
s jednoduchým vysvětlujícím náhledem do řešeného tématu v celé jeho šíři, neopomíjí 
zdravotní aspekty apod.
Připomínky: 

 kap.10.4. průpravná cvičení – „součástí jsou prostné cviky“ – prosím vysvětlit a zmínit 
i případný rozdíl nebo shodu s 10.5. – pohybová cvičení

 sportovní gymnastika – co jste zjistila, jak je vyučována na speciálních školách, jak 
zvládají žáci speciálních škol přemety?

 vysvětlete základní vyrovnávací prostředky používané ve ZdTV

Vědecké otázky: autorka zvolila 4 otázka, které se týkají zaměření hodin TV na záklasních 
speciálních školách, jednodenní a vícedenní sportovní a pohybové akce,výčet pohybových 
aktivit v rámci kroužků a soutěží.
Připomínka: 

 jaký vnímáte rozdíl mezi sportovní a pohybovou akcí , sport není pohyb?

Adekvátnost použitých metod a sběru dat: použité metody sběru dat a jejich popis je na i 
dobré úrovni metodologických vědomostí. Kapitoly jsou jasně formulovány, naznačují i 
schopnost diplomantky pracovat s odborným metodologickým pojmoslovím. Shromážděná 
data jsou prezentována v tabulkové formě. Nechybí ani uvedení rozsahu platnosti v rámci 
vymezení a omezení.
Připomínka:

 trochu nešťastně zvolený termín „ variantou výzkumu je metody stav (status)“, nebylo 
by lepší použít typ ? 

Výsledky  a diskuse: výsledky jsou přehledně zpracovány, plně korespondují s cíly práce, 
diskuse obnáší prezentaci výsledků a odpovědí na zvolené vědecké otázky doplněné o 
konfrontaci názorů citovaných literárních zdrojů, je obsáhlá, zpracovaná na 7 stranách, 
nechybí ani závěr.



Závěr: práce svým obsahem a rozsahem splňuje podmínky pro diplomové práce,  práci 
hodnotím jako zdárně provedenou a pečlivě zpracovanou, podnětnou pro praxi a 
doporučuji její obhajobu.

Hodnocení podle výsledků obhajoby.
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