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    Posuzovaná práce je zpracována na společensky závažné téma, které má dopad na možnosti 
zlepšení pohybového režimu tělesně postižených. Právě aplikace vhodných postupů a metodik 
v obou posuzovaných destinacích a jejich zařazení do regionálních podmínek byl původně 
sledovaný cíl práce. Exkurze do způsobu státních intervencí do potřebné legislativy, aplikace 
systémové bezbariérovosti ve stavebních normách a jejich reálné uplatnění i použití 
didaktických metod a přístupů v plavání tělesně postižených (TP) by zajisté obohatily nabídku 
i možnosti TP k využití plavání a jeho zařazení do běžného pohybového režimu. Bohužel 
způsob zpracování práce, který považuji za chaotický, splňuje tyto požadavky pouze částečně. 
     Pokud je práce pojata jako ...charakteristika současného stavu..., považuji na 
proporcionálně nevyvážené věnovat 35 stran psaného textu (z 90) fyzikálním zákonům 
vodního prostředí, zdravotním benefitům či historickému vývoji plavání v obou zemích 
obecně. Zvláště pak, zabývá-li se autorka v úvodu plaváním v Egyptě a raných civilizacích.
     Posuzuji-li práci jako celek, obsahuje jistě hodnotná fakta i názory, ale v neočekávaných 
souvislostech a zcela náhodně. Osobně se domnívám, že práce byla formována po částech, 
bez kontinuálního sledování zadaného cíle. 

     Práce, obsahuje celkem 91 stran textu a 47 stran seznamu zdrojů a příloh. Jazyk práce je 
srozumitelný, ale v textu se objevují mluvnické chyby či výrazové nepřesnosti jako např.:
str. 4 – Mě samotné (mně), str. 6 - ...osob tělesným postižením (s), str. 6 – nevhodně použitý 
termín „Lidé se specifickými potřebami“ nezahrnují zdaleka pouze TP, ale zahrnují i 
např.seniory, těhotné apod., str. 8 – citace vyhláška č. 369 ... koho, čeho, čí ??? str. 24 -  
chybné skolňování, opakované používání termínu plavecký (volný) styl (způsob), str. 28, 2. 
odst. ...závěrečný běh na 5 yardů ???  etc.etc..
Mimo tyto jazykové chyby se v textu objevují i chyby věcné, které považuji ve svých 
důsledcích za závažnější. Pro příklad uvádím: str. 27 - uvedena organizace ISOD pro VB –
proč? jedná se o mezinárodní organizaci, dtto pro IPC na str. 28. Na str. 30 pod názvem 
počátky a historie plavání osob s TP v ČR zahajuje autorka text větou o plavání Slovanů  ve 
sdělení byzanstkých spisovatelů ??? Str. 31 - proč je zařazena informace o založení odd. 
synchronizovaného plavání v Brně ??? na téže straně je uveden vznik ČSTV v 80tých letech 
19. st. ??? Str. 43 – 44 – v podkapitole Kritéria vhodného sportovního zařízení je uvedena stať 
o kvalitě a činnosti trenéra (lektora) – bylo jejich hodnocení předmětem práce ??? V textu i 
v příloze se vyskytuje funkční klasifikace plavců IPC, ale fakticky jsou prezentovány pouze 
klasifikační třídy pro TP. Klasifikace IPC zahrnuje i další druhy zdravotního postižení. Str. 66 
– 68 Proč jsou opakovány anketní otázky u každé hodnocené organizace? Postačila 1 tabulka! 
V příloze č. 13 se na zobrazení nejedná o skokanské můstky, ale o startovní bloky. Těchto 
textových připomínek, a to jak ke kvalitě textu, tak ke sdělovanému obsahu jsem zaznamenal
celkem 6 stran A4 !!! Proto je jejich výčet redukován. 
Seznam literatury obsahuje celkem 15 zdrojů, z toho 4 zahraniční. Pro magisterskou práci 
považuji tento počet za nízký. Citované zdroje Bělková, Pavlíček považuji za historické. 
Rozsáhlejší citace je uvedena u zdrojů elektronických. Celkem je jich v práci uvedeno 93. Je 
chybou, že ani literární, ani elektronické zdroje nejsou v seznamu očíslovány. Rozsah práce
odpovídá požadavkům na magisterskou práci.



     Některé části diskuze považuji spíše za sdělení do závěru práce. Tak jak jsem uvedl 
v úvodu posudku považuji některá sdělení za důležitá, a to zejména spádově uvedené 
organizace, zabývající se plaváním TP, včetně kontaktů. Nejsem však přesvědčen, že práce 
odpovídá původnímu zadání ve formě srovnávací studie. Pro lepší orientaci autorky 
v problematice hodnocení bezbariérovosti zařízení a systémové bezbariérovosti doporučuji 
autorce seznámit se s pracemi Hajdů, nebo Benešové.

     Přes uvedené nedostatky připouštím předloženou práci k obhajobě s výhradou. O 
celkovém hodnocení práce rozhodnu až po zodpovězení stanovených otázek a po diskuzi.

Navrhovaná známka:  po obhajobě 

                                                                          PaedDr. Karel Kovařovic
                                                                                      oponent
Otázky k obhajobě: 
1) V rámci posuzování přístupnosti plavání pro TP v jednotlivých zemích hodnotíte vždy 2 a 
    2 bazény. Jak byly vybrány a lze výsledky hodnocení zobecnit pro současný stav v GB a 
    ČR?
2) na str. 44 pod hodnotící položkou č. 12 uvádíte „správná teplota vody“ – dle 2.2.1 
    v uvedené podkapitole je uveden rozsah vhodných teplot od 26 do 38 st. C. Která je tedy 
    onou hodnocenou teplotou?
3) Na str.57 uvádíte metodiku plavecké výuky dle APA (aplikované pohybové aktivity) a její     
    etapizaci. Můžete uvést etapizaci obecné plavecké výuky např. podle Hocha, Hofera, nebo 
    Čechovské?   




