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 Téma, vztahující se ke zdravotním postižením a osobám a okolnostem s problémem 

spojených, je téma, které je diskutováno ve všech sférách současné společnosti. Je to téma, 

kterým se zabývá mnoho vědních oborů a kde se prolínají mezioborové vztahy. Je to i téma 

politické, náboženské a osobní. Plavání zdravotně postižených, uvedené v názvu práce, již 

samo naznačuje možnosti aktivního přístupu k tomuto fenoménu.  

 Práce je teoretická. Jedná se o historickou studii, která si klade za cíl získat, zhodnotit 

a interpretovat relevantní historická fakta v souvislostech s příslušnými vědními obory a ve 

vztahu k současnosti. Autor formuluje cíl práce jasně. Zmiňuje i metody, které používá při 

práci (přímá, nepřímá, komparativní, induktivní, deduktivní). Kromě uvedených lze 

vypozorovat i použití synchronní a diachronní metody. 

  Ve struktuře práce je zahrnut výklad všech pojmů, vztahujících se k tématu. Autor se 

podrobně a ve vzájemných souvislostech zabývá zdravotním postižením z hlediska 

terminologického, historického, zdravotního, filozofického, kulturního a společenského. Na 

historickém pozadí sleduje snahy o aktivní přístup k osobám se zdravotním oslabením (kap.7) 

i aktivitu jedinců se zdravotním oslabením samotných (kap.8). 

 Vzhledem k názvu práce je problematika plavání zdravotně postižených poněkud 

potlačena. Struktuře a obsahu práce by spíše odpovídal název „Problematika zdravotně 

postižených a plavecké aktivity...“ 

 Autor se v průběhu práce neoprostil od více či méně důrazných osobních komentářů a 

úvah (kap. 5.2 a 9.2.2). Zařazením kapitoly Diskuze by vytvořil prostor pro konfrontační či 

úvahové výroky. Text je také místy okořeněn výroky typu „to je, oč tu běží“, „chození okolo 

horké kaše“, „potažmo“, „blýská se na lepší časy“, „oprášila se myšlenka“ apod., které k 

jazyku vědecké práce nepřísluší. 

 Po formální stránce práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práci. Vyskytují se 

zde jen drobné nepřesnosti: číslování Úvodu, tečky za čísly kapitol, neúplné uvedení 

literárních titulů (chybí ISBN). Čtenář by jistě uvítal anotaci či abstrakt na úvodní stránce.  

 Závěr je převážně rekapitulací obsahu práce, až ve druhé části postihuje důležité 

momenty, které z historických faktů a paralel vyplývají. 

 Celkově působí práce uceleně. Je zřetelné, že autor má hlubší odborné znalosti z 

medicínských oborů a vzdělání i osobní zkušenost s prací se zdravotně postiženými jedinci. 

Rovněž z pohledu historické studie má práce svoji vypovídací hodnotu. 

  

 Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

Otázka k obhajobě: Proč autor považuje „děti a matky za oslabené jedince“? (str. 26) 
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