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Obsah práce:
V teoretické části práce se autorka podrobně věnuje problematice sluchového postižení. 
Vychází z medicínských a funkčních aspektů postižení  a přechází k projekci postižení do  
pedagogiky, tělesné výchovy a sportu i dalších oblastí. 
Dále je nastíněna problematika motorického testování.
Ve výzkumné části autorka představuje výsledky testování motoriky na ZŠ Holečkova 
v Praze 5 u dětí se sluchovým postižením pomocí mezinárodně uznávané testové baterie 
MABC-2. Výsledky porovnala s jinými výzkumy, v nichž byla tato baterie použita.

Dotazy k obhajobě:
1) Při práci jste testovala děti se sluchovým postižením. Do jaké míry to zvyšovalo 

nároky na komunikaci a organizaci testování oproti testování zdravých dětí?
2) Testová baterie MABC-2 komplexně hodnotí motoriku dětí. Byla využita i v nějakých 

studiích pro hodnocení efektu pohybové intervence? Případně s jakým výsledkem?
3) Existují nějaké limity pro využití baterie s určitými typy postižení? Pro jedince 

s jakým typem postižením je testová baterie vhodná nebo naopak nevhodná?

Hodnocení:
Zaměření své bakalářské práce autorka Kateřina Tesařová pečlivě vybírala a nakonec zvolila 
velice zajímavé téma hodnocení motoriky u dětí z pražských škol pro sluchově postižené 
pomocí testu MABC-2.
Testová baterie MABC-2 je mezinárodně uznávaný nástroj pro testování motoriky 
předškolních a školních dětí. Autorka bakalářské práce za účelem výzkumu prošla zaškolením 
a osvojila si jak metodiku testování (organizaci a administraci testu, kvantitativní a 
kvalitativní hodnocení), tak následné statistické zpracování dat.
Teoretická část práce přehledně a kvalitně zpracovává problematiku sluchového postižení a 
metod testování motoriky s citacemi tuzemských i zahraničních zdrojů. 
Praktická část přináší zprávu o kvalitně zorganizovaném výzkumu. Autorce se podařilo 
navázat spolupráci se zástupcem ředitele školy a zajistit umožnění výzkumu téměř na všech 
dětech prvního stupně školy. Na výzkumu se tak podílelo vedení školy, pedagogové 
jednotlivých tříd, kteří s dětmi na testování docházeli a spolupracovali při zprostředkovávání 
pokynů, rodiče, kteří dávali souhlas a vyplňovali dotazníky a čtyři další zaškolené studentky 
FTVS, které asistovaly u testování. Takový výzkumný počin je u bakalářské práce neobvyklý 
a chvályhodný a nezbývá, než se těšit na autorčinu práci diplomovou.
Ačkoli výsledná velikost souboru není velká, je zde určité omezení platnosti získaných dat 
(především z dotazníkového šetření) a v práci se v důsledku závěrečné časové tísně 
nepodařilo zcela odstranit drobné formální chyby,  jedná se o práci zajímavou a do budoucna 
dozajista podnětnou.

Souhrn:
Autorka Kateřina Tesařová na své bakalářské práci pracovala samostatně a průběžně 
konzultovala. Spolupráce s ní byla výborná a oboustranně přínosná. Výsledná práce splňuje 
požadavky kladené na vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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