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DIPLOMOVÁ PRÁCE:     Ověření vzdělávacího programu pro instruktory plavání 
                                                osob se zdravotním postižením

Diplomová práce má rozsah 97 stran včetně 10 stran příloh. Využívá 49 literárních  
zdrojů, které jsou citovány podle normy, graficky zpracovány ne zcela vhodně. Výsledková 
část obsahuje 26 grafů.

Diplomová práce je dobře strukturovaná, psaná korektním odborným jazykem, 
stylisticky na velmi dobré úrovni. 

Problém práce je poměrně úzký a účelový. Výsledky mají význam pouze ve vztahu ke 
konkrétnímu vzdělávacímu programu. Obecně je ověření použitelné a zajímavé jako metoda. 

V názvu práce a dále v textu se formálně pojednává o osobách se zdravotním 
postižením, fakticky diplomantka zpracovává pouze problematiku dospělých osob s tělesným 
postižením. V tomto smyslu jsou koncipována teoretická východiska. Kompaktně a zajímavě 
je pojednána část týkající se didaktiky dospělých. Poněkud nevyvážená a slabší je část týkající 
se didaktiky plavání, patrně ovlivněná využitou literaturou. Výjimkou je prezentovaný 
samostatný a velmi jasně formulovaný názor na interpretaci Halliwick concept v české 
literatuře. 

Diplomantka má velmi jasně stanoven cíl a úkoly práce. Dobře je popsán výzkumný 
soubor i využitá metoda. Co je skutečně překvapivé, je zjištění, že diplomantka zcela 
opomenula popsat vzdělávací program, z textu na s. 45 je patrné, že jde o týdenní pobytovou 
akci a bylo předneseno 8 témat. Paradoxně podrobněji je popsán jiný kurs, který nebyl 
předmětem evaluace, na s. 73. V tomto kontextu je pak překvapivé uvedení kontrolních testů
v přílohách, ze kterých je teprve možné se dozvědět více o plaveckém obsahu programu. 

Následná výsledková část týkající se akceptace školení účastníky je zpracována velmi 
pečlivě a podrobně. Dílčí diskuse jsou pro zasvěcené, které znají program, jistě velmi 
zajímavé. Hodnocení diplomantky jsou uvážlivá, kvalifikovaná. Velká pozornost je věnována 
motivaci účastníků vzdělávacího programu, tyto informace jsou zajímavé a cenné i obecně,
nejen ve vztahu k hodnocenému školení.

Kapitoly diskuse, závěry a doporučení pro praxi je třeba velmi ocenit jako klady práce. 
Z těchto kapitol jasně vyplývá, že skutečným výsledkem je metoda, kterou diplomantka 
zvolila k ověřování. Její postup a pečlivost zpracování je následováníhodná, využitelná 
v obdobných projektech.

Předložená práce Miloslavy Kučerové je celkově přínosná, po formální stránce 
vyhovuje, splňuje požadavky kladené na diplomovou práci.

Doporučuji ji k obhajobě.

Navrhované hodnocení: velmi dobře

Otázky k obhajobě:
                             1. Charakterizujte, co pro vás představuje plavání osob se zdravotním postižením (pozn.                                
                                 osoba se zdravotním postižením není jen dospělá osoba s míšní lézí).

2. Vedle ověřování akceptace školení jste testovali vědomosti, úroveň, či kvalitu
    získaných didaktických dovedností jste netestovali?
                             

V Praze dne 10. září 2006                                                            Irena Čechovská


