
Oponentský posudek na bakalářskou práci s názvem „Základní didaktické problémy 
plavecké výuky osob se zrakovým postižením (součástí je legislativa k plavecké výuce na 
speiálních školách pro zrakově postižené)“ posluchačky Ireny Finkové 
 
     Předložená práce má 48 stran textu a 4 strany příloh. Text je doplněn šesti obrázky, sedmi 

grafy a jednou tabulkou. V seznamu literárních zdrojů je uvedeno 23 položek a 4 elektronické 

zdroje. Jsou zde i citace ze zahraničních publikací. 

     Teoretická část (28 stran) je oproti výzkumné části (10 stran) poměrně rozsáhlá.  

Výraznější nedostatky práce spatřuji v nevyužití 3 uváděných zahraničních titulů v textu, 

které se jeví pouze jako formálně zařazené do seznamu literatury. Posluchačka se omezuje na 

čerpání z tuzemské literatury a díky nekritickému zhodnocení obsahu vybrané literatury se 

v textu  občas objevují pojmy, které se v současné době již nevyužívají např. výcvik, nácvik 

(str. 28, 36, 38, 42, 46, 47), také bez vlastního názoru přejímá a právě bez konfrontace např. 

se zahraniční literaturou některé texty např. z oblasti zdravotního plavání str. 28 – 31. 

V kapitole 2.1.1 nejsou na odbornou literaturu odkazy žádné. Některé citované tituly v textu 

nejsou obsaženy v seznamu použité literatury (str. 11, 12 Vágnerová 2004, str. 37 Kábele, 

Pyšný 2000, str. 25 Evropská charta sportu…. 1996). Na str. 25 posluchačka uvádí „podle 

Bělkové (1984)“, což je v rozporu s uváděným rokem u tohoto titulu v seznamu literatury. 

Dále nesouhlasí některá citovaná jména autorů v textu s jejich jmény uváděnými v seznamu 

literatury (Hamanová x Hamadová, Květinová x Květoňová). 

     Ve výzkumné části studentka formuluje v první osobě čísla jednotného a pro charakter 

takovéto práce by bylo vhodnější použít autorský plurál nebo trpný rod. 

     Ve výsledkové části na str. 44 u otázky č.8 je uvedena měsíční frekvence plavecké výuky a 

v příslušném grafu je frekvence týdenní. I když je z textu patrné rozřazení jednotlivých grafů 

ke kladeným otázkám, nejsou chronologicky číslované. Totéž se objevuje i u uváděných 

příloh. Autorka také neuvádí ve výsledcích vyhodnocení negativních odpovědí na otázku č. 1, 

i když v dotazníku je toto zohledněno. Na škodu práce je, že zde není uveden podrobnější 

popis výzkumného plánu.  

     Závěrečné zpracování se jeví jako dokončované poněkud ve spěchu a poznamenalo finální 

verzi. 

Přes výše jmenované výhrady práci k obhajobě doporučuji. 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Jaké jsou podle vašeho názoru požadavky na vytváření představy záběrového pohybu 
u osoby nevidomé, prakticky nevidomé a slabozraké? 



2) Byly ve vašem výzkumném souboru děti s různým stupněm zrakového postižení? 
Pokud ano, jaké hlavní didaktické problémy se v plavecké výuce u různých stupňů 
zrakového postižení podle vás objevují? 

 
 
V Praze dne 26.4.2011                                                                     Mgr. Gabriela Břečková 


