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   Téma integrace zdravotně znevýhodněné mládeže v rámci neformálního 

vzdělávání je stále aktuální a souvisí se studovaným oborem. Podnětem k jeho 

výběru byly opakované osobní zkušenosti autorky z mezinárodních výměnných 

akcí pro mládež.  

   Svoji práci rozdělila na část teoretickou a praktickou, obě části jsou proporčně 

vyvážené. Ve 2.kapitole se zabývá integrací a ve 3.kapitole zdravotním 

znevýhodněním,v obou případech pouze v obecné rovině. Ve 4.kapitole uvádí  

druhy činností ve volném čase,činitele ovlivňující  trávení volného času a funkce 

VMV. V 5. kapitole stručně vymezuje cíl praktické části práce. V 6.kapitole 

představuje Program EU Mládež v akci , v jehož rámci se hlavně věnuje 

programům mezinárodní výměny mládeže. V 8.kapitole prezentuje výsledky 

dotazníkového šetření a záznamy dvou rozhovorů s handicapovanými 

účastnicemi mezinárodních výměn. V 9.kapitole zmiňuje zajímavé organizace 

pro děti a mládež. 1.a 10.kapitolu tvoří úvod a závěr práce. 

   Cíl teoretické části práce si autorka jasně nestanovila, pravděpodobně se chtěla 

zamyslet nad možností integrace zdravotně znevýhodněných dětí a mládeže 

v rámci volnočasových aktivit. V praktické části práce ( kap.5) si vytkla dva 

cíle, konkrétně představit Program Mládež v akci a zjistit, jak účastníci 

mezinárodních výměn ( zdraví i s handicapem) hodnotí úroveň těchto projektů. 

V rámci dotazníkového šetření si chtěla ověřit tři stanovené hypotézy. 

   Teoretická část práce má slabší úroveň, protože neobsahuje všechny důležité a 

aktuální vstupní informace k zadanému tématu. Autorka uvádí v literatuře 10 

autorů, ale mnohé publikace vydané v 90.letech 20.století neodrážejí současné 

názory na téma integrace a inkluze.Některé části textu jsou nefunkční, např. 

s.15-17, 27-28 atd., ale naopak ve 3.kapitole chybí přehled typů vad a postižení 

klientů, kteří se častěji integrují do projektů a jejich věková charakteristika nebo 

ve 4.kapitole přehled institucí a o.s., v nichž mohou děti a mládež účelně trávit 

volný čas. Zařazené citace nejsou důsledně uváděny v uvozovkách, některé 

formulace jsou nesrozumitelné, odborná terminologie není používaná vždy 

pregnantně a autorka nezaujímá k převzatým informacím vlastní názor. 

  Praktickou část práce hodnotím jako zdařilejší, oba její cíle autorka splnila.I 

přesto zde mám několik připomínek a doporučení. K 7.kapitole by bylo vhodné 

pro ilustraci zařadit do příloh ukázku konkrétního projektu mezinárodní výměny 

mládeže a k 8.kapitole standardní formulář dotazníku, který použila. Také 

nechápu  nelogické číslování otázek, kdy střídá číslice a písmena. K prezentaci 

získaných názorů respondentů jsou použity jednoduché sloupcové grafy, které 



uvádějí jen četnost odpovědí a grafy na stranách 48 a 52 nechápu.Celkově 

autorka předkládá málo konkrétních důkazů k verifikaci hypotéz. Jelikož vzorky 

respondentů jsou malé, nelze závěry šetření zobecňovat.  

     Závěrem chci poznamenat, že předložená práce splňuje základní požadavky 

na magisterskou práci, povinný rozsah je dodržen. Formální stránka práce je 

dobrá, jazyková úroveň a stylistické schopnosti autorky průměrné, objevují se 

hlavně chyby v interpunkci. Proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 

klasifikační stupeň dobře. 

 

Otázky: 1. Jaké základní formy integrace znáte? Které z nich se hlavně 

využívají v mezinárodních výměnných projektech? 

               2. Uveďte konkrétní příklady integrace zdravotně znevýhodněných do 

mezinárodních projektů. Jaké podmínky pro ně musely být vytvořeny? 
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