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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 primární a/nebo sekundární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických 
postupů. 

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich dis-
kutováno.

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 ⃰

D. Posouzení původnosti textu

Zjištěná shoda textu (dle IS STAG/Theses): 1 %

Slovní hodnocení významu zjištěné shody:
Zjištěná shoda se týká správně označených citací elektronických zdrojů. Vyšší shody by bylo dosa-
ženo při srovnání s tištěnými odbornými publikacemi, ale i tyto citace  jsou v textu bakalářské práce
odůvodněné a zdroje správně uvedené.

⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce.Strana 1 Hodnocení BP vedoucím práce, verze 1/2016.



Slovní hodnocení práce:

     Bakalářská práce Barbory Holubové prezentuje program desetidenní letního tábora, který
autorka realizovala na základě zkušeností s pořádáním táborů pro děti mladšího školního
věku. V teoretické části jsou představeny vybrané kategorie vztahující se k tématu, v části
praktické autorka seznamuje s přípravou a realizaci svého návrhu táborového programu.

    Ráda konstatuji, že od prvních neuspořádaných představ o tématu a cílech práce do doby
jejího dokončení a odevzdání docílila autorka v pojetí a zpracování závěrečného výstupu stu-
dia  výrazného  posunu.  Po  řadě  konzultací  byl  původní  záměr  čistého  záznamu  náplně
jednotlivých dní tábora obohacen o nezbytný teoretický rámec i o uvědomění nutnosti sle-
dovat vytčené cíle.  Autorka pracovala velmi svědomitě a snažila se uplatnit doporučení ve-
doucí práce, týkající se zejména metodologie zpracování. Uvedené "zrání" autorky je ve vý-
sledku rozhodně patrné, ale na tomto místě musíme hodnotit "nejen cestu, ale i cíl" - vý-
slednou bakalářskou práci. 

    Teoretická část je kompilací - prospělo by provázání převzatých myšlenek vlastním ko-
mentářem vztahujícím  uváděnou  teorii  k  následné  praktické  aplikaci  nebo  vlastním zdů-
vodněním jejich  výběru.  Text  praktické části  práce působí  jako poctivě  vedený "táborový
deník". K němu jsou pro účel zpracování bakalářské práce přidány pedagogické kategorie
(např.  cíl,  hodnocení,  reflexe),  které  však  nejsou  vždy  správně  uchopeny  a  naplněny.
O přípravných krocích koncipování  programu tábora mohla autorka informovat  důkladněji
(s. 39, s.63), schází zdůvodnění výběru aktivit směrem k vytčeným cílům (např. rozvoj krea-
tivity), v dílčích reflexích není vždy rozlišeno naplnění cíle aktivity (např. výroba pohlednice)
od naplnění osobnostních a socializačních cílů (vztahy, komunikace) - např.               s. 73.
Pozor na laické, povrchní formulace ( s.66 …"tak 80% dětí"…; ¨s. 78 ..."asi víc jak půlka"…).
Pozitivně hodnotím snahu o přehlednou závěrečnou prezentaci naplnění cílů                 (s. 80
- 84) dle stanovených indikátorů, ale hodnocení jsou často vyvozená spíše ze subjektivních
odhadů autorky (s. 82 …"určitý, aspoň malý, krůček v každém cíli"… ) nebo z posouzení vý-
sledků blíže nespecifikovaných řízených rozhovorů (s. 42). 

     Nepochybuji o tom, že realizovaný tábor si jeho účastníci užili a byli spokojení, ani o tom,
že autorka práce je výbornou, empatickou a oblíbenou táborovou vedoucí, což je samo o
sobě velkou hodnotou. Prezentace programu tábora jako výstupu bakalářského studia mohla
být po stránce obsahové (viz výše) i formální (gramatické chyby a překlepy) kvalitnější. 

      Práci doporučuji k obhajobě. Vzhledem k nesmírnému úsilí autorky navrhuji - i přes řadu
zjištěných nedostatků - ještě hodnocení "velmi dobře", v případě úspěšné obhajoby. 

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu Bc.: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: velmi dobře

Náměty pro obhajobu:

Zdůvodněte výběr aktivit pro jeden táborový den vzhledem k zamýšlenému rozvoji kreativity. 

⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce.Strana 2 Hodnocení BP vedoucím práce, verze 1/2016.
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