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1. Obsah a struktura práce 

Zaměření se na metodiku vybrané vzdělávací akce nebývá v závěrečných pracích na katedře 

obvyklé. Jedná se ale o možnost, která je za určitých podmínek nosná a perspektivní už jenom 

vzhledem k bohaté a úctyhodné tradici vzdělávání v probírané organizaci. Odbornému profilu katedry 

zvolené téma odpovídá, neboť v něm jde o vzdělávání a přípravu těch, kteří s dětmi pracují.  

Rozsahem je předložená práce spíše skromnější, minimální stanovený rozsah BP ale bez 

problémů naplňuje. Základní postup je adekvátní, od představení sledované organizace s důrazem na 

její výchovnou a vzdělávací tradici a metodu se výklad přesouvá k představení akce „Víkend pro 

oddílové rady“ a způsob jeho přípravy prostřednictvím aktivity „Vortex“. Zde leží jádro celého textu – 

přiblížena je příprava pilotního projektu, jeho realizace i vyhodnocení.  

 

2. Odborná úroveň 

  Práce je psána s podrobnou znalostí prostředí. Její dominantní styl je popisný, uplatněný 

přístup je možné označit jako „funkcionálně zaměřený“. Perspektiva autorky je blízká hnutí sledované 

organizace, odděluje se od ní na spíše jen omezeném prostoru. To platí hlavně z kvantitativního 

hlediska, v komentářích jsou některé postřehy a připomínky spíše jen naznačené. Zde spočívá 

problematický rys práce. Jinými slovy vyjádřeno, větší odstup od pohledu organizace, práce s více 

perspektivami, důraz na odstup a rozvedení některých dilemat jsou prvky, s nimiž by bylo nejenom 

možné, ale i adekvátní pracovat více. Komentáře k poznámkám z terénu, které se promítají např. na 

posledních stranách práce (Kapitola 5), je potřeba označit za kusé. Navíc bych uvítal, pokud by jim 

předcházely podrobnější podklady v předchozích kapitolách. Cíle akce představené na s. 24 by podle 

mého názoru měly být ke konci práce obsáhleji diskutovány.  

Nebylo přitom potřeba se ve vztahu k vlastnímu přístupu hlásit k roli pozorovatele jako zcela 

„objektivního“ (viz s. 17).  

 

3. Práce s literaturou 

 Způsob práce s literaturou je bez větších problémů. Autorka využívá adekvátní počet zdrojů. 

Najdeme mezi nimi podle očekávání i řadu publikací vydaných samotným hnutím Skaut. Objevuje se 

literatura z různých oblastí (především zážitková pedagogika, vedení týmů, psychologie). Žádný 

z pramenů ani přístupů z odborné literatury nemůže být označen za stěžejní, odborná literatura plní 



spíše doplňkovou roli k hlavnímu výkladu, který vychází hlavně z materiálů hnutí a zkušenosti 

autorky.  

 

4. Grafické zpracování 

Grafické zpracování nevykazuje žádné nedostatky. Jen s. 10 zůstala nedopatřením prázdná.  

 

5. Jazyková úroveň 

 Autorka se vyjadřuje věcně a srozumitelně. 

 

6. Podnět k rozpravě 

  Jaký byl potenciál využití individuálního pracovního listu (příloha A) pro potřeby předložené 

práce?  

 

7. Závěrečné zhodnocení práce 

  S ohledem na výhrady uvedené v druhém bodu tohoto posudku doporučuji k obhajobě 

s návrhem hodnocení „dobře“.  
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