
Univerzita Karlova v Praze 

Evangelická teologická fakulta 
 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

 
Název práce:  Volnočasové aktivity osob se zdravotním tělesným postižením na Táborsku 

 

Jméno studenta: Zdenka Hlavatá, DiS. 

 

Jméno vedoucího: Mgr. Hana Čížková 

 

Jméno oponenta: Ing. Miroslav Klípa 

 

 

 Zdenka Hlavatá se ve své práci zabývá problematikou trávení volného času osob se 

zdravotním tělesným postižením (dále jen ZTP). Za hlavní cíl si dala zjistit, co osoby se ZTP 

na Táborsku považují za volný čas, co způsob trávení jejich volného času ovlivňuje a zda 

nabídka volnočasových aktivit odpovídá jejich očekávání. Pro dosažení cíle použila metodu 

dotazníkového šetření. 

 V teoretické části práce vymezuje okruh osob se ZTP, kterým se ve své práci zabývá, 

definuje volný čas v kontextu ZTP a velmi dobře poukazuje na to, že možnost naplnit 

plnohodnotně volný čas je jednou z oblastí, na kterou se zaměřuje komprehensivní 

rehabilitace a že se jedná o oblast, která je pro kvalitu života lidí se ZTP velmi důležitá.  

Teoretické poznatky demostruje na činnosti organizace STP MO Handicap Táborsko, která 

volnočasové aktivity pro osoby se ZTP organizuje a ve které je autorka sama činná.  

 Hlavní přínos práce vidím v její praktické části. Autorka vytvořila podrobný dotazník, 

získala data od poměrně vysokého vzorku 70 osob se ZTP v Táboře a okolí a lze tak očekávat, 

že získaná data mají dostatečnou vypovídací hodnotu. Informace získané od respondentů 

pomohly autorce odpovědět na úvodní otázky a naplnit tak cíl páce. Pro další využití výsledků 

dotazníku v praxi je důležité poznání, že častou bariérou pro využívání nabízených 

volnočasových aktivit je malá nabídka služby osobní asistence.  

 Autorka při psaní čerpala poznatky převážně ze současné odborné literatury a 

vycházela také z aktuálních mezinárodních dokumentů týkajících se problematiky osob se 

ZTP.  

 Práce splňuje požadovaná formální a jazyková kritéria, výtky mám v této oblasti pouze 

dílčí (občasné nepřesnosti – viz hypotézy a jejich vyhodnocení). 



 Domnívám se, že autorka dosáhla vytčeného cíle a proto doporučuji práci k obhajobě a 

navrhuji hodnocení  C. 

 

 

Při obhajobě prosím o zodpovězení některé z těchto otázek: 

 

1. Mohla byste na základě informací získaných z dotazníkového šetření navrhnout 

potřebné změny na různých úrovních (komunitní plánování, konkrétní poskytovatelé 

volnočasových aktivit, osoby se ZTP), které by vedly k lepšímu poskytování a 

využívání volnočasových aktivit s cílem zlepšit kvalitu života osob se ZTP v Táboře a 

okolí? 

 

2. V dotazníku pracujete se dvěma skupinami osob se ZTP – s lidmi žijícími ve vlastní 

domácnosti a s lidmi žijícími v ústavní péči. Existují rozdíly v trávení volného času 

mezi těmito dvěma skupinami a pokud ano, jaké jsou příčiny? 

 

3. Mohla byste na základě kazuistiky z vlastní praxe demonstrovat přínos 

organizovaných volnočasových aktivit pro člověka se ZTP? 
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