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     Předložená bakalářská práce řeší závažnou společenskou problematiku integrace zdravotně 
postižených osob do normálního, plnohodnotného života. K tomu patří i aktivní využívání 
volného času, ale také možnost využít pohybové, v případě autorky plavecké aktivity 
k socializaci a preventivním zdravotním účinkům.  
     Téma práce bylo stanoveno ve dvou rovinách problémů. První část řeší didaktické 
problémy plavecké výuky přímo v procesu tvorby  dovednostního základu plavání, druhá část 
řeší legislativní podpory tohoto procesu s ohledem na existenci samostatného útvaru MŠMT 
pro speciální školství.  
     V teoretické části se autorka zabývá popisem zrakových postižení a jejich ovlivnění 
plavecké výuky u ZP osob. V rámci teoretické části je také uvedena klasifikace stupně 
zrakového postižení, která se používá na speciálních školách pro ZP v rámci sportovních 
aktivit těchto škol. Výzkumná část není svým rozsahem příliš obsáhlá. Tento stav je způsoben 
zejména nízkým počtem speciálních škol, které byly v rámci šetření osloveny. 
 
     Strukturalizace práce odpovídá požadavkům. Práce obsahuje cekem 54 stran, včetně příloh 
a svým rozsahem splňuje požadavky na bakalářskou práci. Autorka ve výčtu použitých zdrojů 
uvádí celkem 23 titulů, z toho 3 zahraniční. Dále jsou uvedeny 4 zdroje elektronické. Autorka 
i přes drobné formální nedostatky prokázala schopnost pracovat s odborným textem a 
formulovat jednotlivé výstupy práce. Přesto se autorka nevyhnula některým drobným 
formulačním chybám, např. na str.28 klesá na 2 – 3 kg (co?), str. 29 vodorovná poloha jako 
důsledek vztlaku (???) a použití nevysvětlené zkratky „MO“?, str. 32 (rozpad textu u druhého 
odst.), str. 32  interní – inertní (jiný význam slova), str. 39 cit.: „...zrakovým postižením 
předškolního věku“.  
     Za významné považuji zejména konstatování závěru, že zdrojem absence, nebo 
významného omezení plavecké výuky zrak. postižených dětí a mládeže je nízká legislativní 
podpora MŠMT a postavení plavecké výuky na úroveň „zájmové, nebo doplňkové činnosti“. 
 
     Předloženou bakalářskou práci posluchačky Ireny Finkové doporučuji k obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě: 
1) Jaký didaktický problém považujete při vaší osobní zkušenosti s plaveckou výukou ZP dětí      
    za zásadní? 
2) S jakou ochotou spolupráce jste se při sběru publikovaných dat setkala u orgánů  
    státní správy a jednotlivých škol?  
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