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Posudek vedoucího práce 
 

Diplomová práce tématicky navazuje na autorčinu bakalářskou práci, v níž se rovněž zabývala 
vztahem žáků základních škol praktických a speciálních k organizovaným pohybovým 
aktivitám, resp. k tělesné výchově a sportu. Magisterská práce je v teoretické části rozšířena a 
obohacena zejména o problematiku volnočasových a mimoškolních pohybových aktivit a 
jejich významu pro osobnost jedince s mentálním postižením. Praktická část pak zahrnuje 
více respondentů (v širší věkové kategorii) z více škol a analyzuje výsledky ze dvou 
nestandardizovaných dotazníků. Práce má tedy výzkumný charakter a svým rozsahem (85 
stran doplněných 15 stranami příloh) převyšuje běžné požadavky kladené na magisterskou 
práci.  

Diplomantka si stanovila jasný cíl a úkoly práce, jež splnila, formulovala pracovní hypotézy, 
jejichž platnost se šetřením pokusila ověřit. Výběr tématu souvisí s autorčiným studijním 
směrem a vychovatelskou činností (byť jen krátkodobou), což je pro práci určitě přínosem. Při 
jejím zpracování postupovala autorka samostatně, k plnění úkolů se stavila zodpovědně a 
aktivně, přestože vlastní psaní nechala částečně na „poslední chvíli“.  

Studentka zcela prokázala schopnost aplikovat teoretické poznatky získané studiem odborné 
literatury, týkající se jak obecné charakteristiky mentálního postižení, tak pohybových aktivit 
a sportovních organizací osob s tímto typem postižení. K těmto oblastem existuje poměrně 
velké množství literatury, zabývající se zvolenou tématikou částečně nebo okrajově. Autorka 
využila poměrně dost pramenů (51 tištěných a 11 internetových), z toho šest cizojazyčných. 
Práci by ovšem jistě prospěly a zároveň obohatily další literární prameny (především ze 
zahraničních odborných periodik a monografií) zejména z oblasti výzkumu aplikovaných 
pohybových aktivit.  

Všechny citace a parafráze v textu jsou řádně vyznačeny. Autorka prokázala až na drobné 
nedostatky znalost normy bibliografické citace dokumentů podle ISO 690.   

Zvolená metodika odpovídá potřebám a zvyklostem řešení závěrečných prací. Metody byly 
přiměřené stanoveným cílům a vhodně použité. Dotazníky se zdají být adekvátní i pro žáky ze 
základních škol speciálních, i když jim musela být diplomantka při jejich vyplňování více 
nápomocna. Výsledky jsou celkem zdařile interpretovány, avšak postrádám zde hodnocení 
s ohledem na pohlaví, především u žáků základních škol praktických. Je zcela jasné, že zájmy 
a postoje chlapců a dívek k pohybovým aktivitám se v dané věkové kategorii začínají 
poměrně dost diferencovat. Diskuse je postavena dobře. Očekávala bych zde však hlubší 
interpretaci výsledků ve vztahu k podobným výzkumům, zejména ze zahraničí. To ovšem 
naráží na již zmíněnou výtku ohledně použití cizojazyčných zdrojů z oblasti výzkumu 
aplikovaných pohybových aktivit.   



Práce je logicky strukturována a celkově působí přehledně a upraveně. Výsledky dotazníků 
jsou srozumitelně prezentovány v grafech. Co se týče formální, stylistické a gramatické 
úrovně práce, nachází se v ní v tomto ohledu několik nedostatků, což práci ubírá na kvalitě.  

I vzhledem k tomu, že je u nás nedostatek takto koncipovaných šetření zabývajících se názory 
a postoji jedinců s mentálním postižením k pohybovým aktivitám, shledávám tuto 
magisterskou práci pro praktické využití za velmi přínosnou. Uvedená problematika by si jistě 
zasloužila více výzkumných studií empirického charakteru, s celorepublikovým záběrem a 
propracovanější metodikou, aby objektivita a validita výsledků byly co největší.         

 

Předložená práce splňuje potřebné požadavky na diplomovou práci, a tudíž ji doporučuji 
k obhajobě.  

 

Navrhované hodnocení: výborně   

 

K obhajobě navrhuji následující témata a otázky: 

1. Pokuste se celkově zhodnotit a vyvodit případné rozdíly mezi respondenty chlapci a 
dívkami s ohledem na výzkumné téma.   

2. Na základě Vašich praktických zkušeností zkuste navrhnout konkrétní doporučení do 
praxe, vztahující se k vyššímu zapojení žáků základních škol praktických a speciálních 
do pohybových aktivit jak organizovaných, tak neorganizovaných.   

 

 
 
 
 
 
 
V Hrusicích dne 13. 9. 2011                                                         Mgr. Alena Lejčarová, Ph.D. 
 


