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Dobrodružná plavba – aktivní zážitkový pochod nejen
pro rodiče s dětmi

Vedoucí práce:

Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.

Vybraná hodnoticí kritéria

Práce splňuje cíle zadání

ANO

Formální

Obsahová

Student je schopen vyjádřit základní a dílčí cíle a závěry práce ANO
Student využívá a kriticky vybírá primární a/nebo sekundární
literaturu

ANO

Student vymezuje předmět práce, užívá odpovídající
metodologické postupy a výstupy výzkumných částí
syntetizuje, užívá terminologii a vysvětluje hlavní pojmy

ANO

V průběhu zpracování tématu student pracoval v součinnosti
s vedoucím práce

ANO

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený

ANO

Text je zpracován v souladu s pravidly českého pravopisu
a využití jazykových prostředků odpovídá odbornému stylu

ANO

Citace použité literatury jsou uvedeny v souladu s normou
ČSN ISO 690

ANO

Text je zpracován v souladu s českými typografickými pravidly ANO
Přínos práce (tvůrčí přístup studenta, kompilační hodnota,
využití pro praxi)
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ANO

Nehodnoceno

Název práce:

Nesplňuje

Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství

Splňuje s výhradami

Studijní obor DVPP:

Splňuje s drobnými
výhradami

Kateřina Svobodová

Splňuje bez výhrad

Autor ZP:

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky

Posudek na závěrečnou práci DVPP

Celkové hodnocení práce (max. 1800 znaků)
Pro zpracování závěrečné práce si autorka vybrala osvědčené téma pobytu v přírodě a to
formou zážitkového pochodu zejména pro rodiče s dětmi. Navržený projekt je zaměřen na
děti mladšího školního věku. V úvodu práce autorka odůvodňuje použití názvu a vytyčuje si
cíle, které by projekt měl naplňovat.
V teoretické části autorka definuje základní pojmy a soustřeďuje se zejména na téma trávení
volného času. Toto téma je v poslední kapitole teoretické části vztaženo i k rodině a
významu trávení společného času s rodinou.
Plánovaný projekt je koncipován jako jednodenní víkendová akce formou turistického
pochodu s plněním menších úkolů a aktivit na jednotlivých stanovištích během trasy. Každé
ze 13 stanovišť je nápaditě zaměřeno na určitou profesi a úkoly, které obsahuje, se k této
profesi vztahují. Autorka si zároveň uvědomuje úskalí projektu, o nichž se v závěru práce
zmiňuje.
Při zpracování závěrečné práce postupovala autorka systematicky a pečlivě a prokázala
dovednost naplánovat pedagogický projekt pro vybranou cílovou skupinu.

Práce splňuje požadavky na závěrečnou práci programu DVPP:
Práci doporučuji k obhajobě:

ANO

Návrh klasifikačního stupně:

výborně

ANO

Náměty pro obhajobu:
Ve své práci uvádíte přínosy projektu pro děti, které se ho budou účastnit. Jaké
přínosy byste viděla u jejich rodičů?

Datum a podpis vedoucí práce .............................................................
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