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Téma práce je výjimečné v tom ohledu, že sleduje proces integrace a integrativních 
snah v době volného času jedinců. Velkým přínosem je i osobní nasazení studentky 
do organizace volnočasových mezinárodních projektů. Její zkušenosti odráží zvláště 
praktická část práce, kterou považuji za mnohem lépe propracovanou než 
teoretickou část.
V teoretické části se autorka zaměřuje na rozbor tří základních témat (Integrace 
zdravotně znevýhodněných, Zdravotní znevýhodnění, Volný čas).Témata teoretické 
části jsou zpracovaná v určité logické lince s nestejnou hloubkou analýzy problému. 
Některá podtémata, vztahující se bezprostředně k tématu práce, jsou rozebrána
spíše povrchně (např. Právní zakotvení integrace v ČR – s.13, Vývoj integrativních 
procesů – s. 14, Důležitost volného času, možnosti využití formy pedagogiky zážitku, 
animace aj. – s. 26-28). Jiné podkapitoly pro magisterskou práci považuji za 
nadbytečné (např. Charakteristika oboru Speciální pedagogika a její rozdělení – s. 
15-17, Pohledy na volný čas – s. 21-22). Autorka pracovala převážně s literaturou 
starou cca 10 let.
Praktická část je přehledně rozčleněna. Autorka zformulovala výzkumný cíl: Zjistit, 
jak efektivní jsou mezinárodní výměny pro zdravotně znevýhodněné, tak pro lidi bez 
handicapu. První část je představením programu Mládež v akci a charakteristika 5 
akcí, které tento program nabízí. Studentka nahlíží na výměnu mládeže z pohledu 
účastníka i organizátora, vzhledem k tomu, že sama se v těchto rolích pohybuje již 6 
let. Přehledně zpracovává určitá pravidla výměny mládeže a faktory, které se zde 
uplatňují. Pro druhou část si autorka vytyčila 3 hypotézy, které ověřovala metodou 
ankety (109 náhodně osovených mladých lidí do 30 let). Následně zpracovala formou 
grafu odpovědi respondentů a interpretovala výsledky šetření. Druhou metodou byl 
dotazník pro členy programu Duha Tangram (38/35 respondentů). Položky jsou 
zpracované částečně pro znevýhodněné i pro zdravé účastníky. Výsledky 
vyhodnocuje formou grafů a interpretací. Jako třetí metodu použila rozhovor (2 
účastnice programů). Odpovědi jsou zřejmě zkráceným přepisem. Studentka 
neuvádí, jakou formou si je zaznamenávala. V závěru práce autorka uvádí zajímavé 
organizace pro děti a mládež z pohledu integrace. Doporučuji tyto informace  
zpracovávat do příloh. Závěr práce je pouze nastíněn bez hlubšího rozboru výsledků.
Rozsah práce 60 stran, 12 literárních zdrojů (hodnocení viz výše) a 8 internetových 
odkazů. Používaná citační norma je správná. Práce je po stránce formální i jazykové 
velmi dobrá.
Doplňující otázky:

1) Existuje výběr účastníků do projektů a kdo se na něm podílí a jaká kritéria 
zohledňuje.

2) Jak probíhá evaluace daných projektů a následná příprava nového projektu.
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