Posudek vedoucího práce

Posluchačka fyzioterapie Bc. Markéta Richterová, zpracovala magisterskou
diplomovou práci na téma „Vliv kinestetických počitků na kvalitu řízení
vzpřímeného stoje a rovnováhové schopnosti u osob se zrakovým
postižením.“

Do práce, v prvopočátku především do studia literatury, se Markéta Richterová
pustila s velkým zájmem a jí vlastní pečlivostí. Shromažďovala a studovala literaturu
nejen k vlastnímu oboru - fyzioterapeutickou ale i obecně pedagogickou a
tělovýchovnou. Proto na konzultacích prokazovala širší rozhled i ze společensko
vědních předmětů, které jí pak byly východiskem při praktických, cvičebních
hodinách s vybranými žáky. Protože usilovala o koncipování experimentálního
projektu, věnovala značné množství času návštěvám různých škol a sociálních
institucí, aby získala rozumný počet probandů, kteří by v práci reprezentovaly osoby
se zrakovým postižením. Kromě škol konzultovala své otázky a přání na očních
ambulancích, s odborníky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, učiteli
naší fakulty apod. Jak to v životě bývá, nesetkávala se vždy s porozuměním a
ochotou ke spolupráci.
Její práce má běžné metodologické členění. Podle mého soudu se jí podařilo, přes
počáteční rozpaky, do dílčích kapitol vřadit myšlenky a následná poučení, která tam
obsahově patří. Její teoretická část je promyšlená a dostatečně zdůvodněná pro
další pokračování, při stanovování cíle, úkolů apod. (Konec konců nahlédneme-li do
osmé kapitoly, tak rozsah literárních zdrojů je pozoruhodným východiskem
k diplomové práci. Spíše by ozdobil nejednu práci doktorskou.) Kriticky, nicméně
věcně správně se staví k výběru metodiky a výsledkům. Její schopnost vlastního
uvažování nad vážnými otázkami výzkumného bádání prokazuje v závěrečných
kapitolách.

Dotaz:
1. Kdybyste se měla nyní rozhodnout jak dál v práci pokračovat, co nejdůležitějšího
je třeba z hlediska pohybové jistoty osoby se zrakovým postižením vyučovat, jaký
úkol byste si vytkla?

Závěr:
Práce má hezkou formální, slohovou i odbornou úroveň. Kazí ji pouze tu a tam
přehlédnutí písmenek při závěrečném čtení, které jsme si zvykli označovat jako
překlepy. Markéta Richterová prokázala svoji diplomovou prací, že je schopná
pravdivého vědeckého uvažování. Její práce splňuje požadavky, které na ni klade
studijní a zkušební řád UK FTVS a proto ji doporučuji k obhajobě.
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