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A. obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce 
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických
postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich 
diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci 
práce a ke stanoveným cílům.

B. formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací
v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, 
využití pro praxi)
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Celkové hodnocení práce:

V teoretické části se studentka věnuje specifikaci mladšího školního věku, volného času a 
osobnostní a sociální výchovy na základní škole. Kapitoly jsou vyrovnané, dobře 
strukturované a přinášejí vhodný základ pro práci praktickou. Na ně navazují dvě další 
kapitoly "kreativita" a "tábory". Kapitola "kreativita" je oproti předešlým kapitolám chudá 
rozsahem, ale i obsahem. To mi přijde, vzhledem k tématu, nešťastnou volbou. Je pouhým 
"nahlédnutím" do dané problematiky. Poslední kapitola "tábory" je již opět obsažnější a 
ukazuje, že je to srdeční téma autorky. 

Velmi zdařilá je praktická část na které je vidět zaujetí autorky pro věc, zkušenosti 
z předešlých tábornických let, ale i odborné znalosti z oblasti volnočasových aktivit, např. 
práce se skupinami a také pochopení smyslu osobnostní a sociální výchovy. 

Oceňuji, že se autorka věnovala pozorování dětí již před počátkem tábora ve škole a že byl 
program sestavený na základě jejich možností a potřeb. 

Vhodně byly specifikovány cíle a jejich metodika vyhodnocování s využitím RVP pro ZV (byl 
to vlastně školní tábor, takže autorka tak možná vědomě, možná nevědomě, plnila školní 
vzdělávací program své školy). 

Program tábora měl pro děti atraktivní motivaci plavby a námořníků a to se odráželo i na 
jednotlivých aktivitách, které pomáhaly k vzájemnému poznávání, spolupráci a komunikaci 
"na jedné lodi". 

Aktivity jsou vybírány vhodně pro danou věkovou kategorii a autorka umí improvizovat dle 
momentální situace a potřeb dětí. Program graduje a dává dětem prostor pro kreativní 
činnosti i netradiční řešení vzniklých situací. 

Velmi zdařilé jsou dle mého mínění reflexe a to jak programu, tak i sebehodnocení práce 
autorky - vedoucí.  

Oceňuji, že je práce přehledná a jednotná. Věřím, že bude inspirací i pro kolegyně autorky 
na základní škole. Práci hodnotím jako výbornou. 
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