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Hodnocení práce: 
 
V teoretické části se autorka věnuje termínu volný čas. Téma je velmi hezky zpracováno, ale nikoli 
v kontextu dětí, které se účastní dětského příměstského tábora. Tato část rešerše chybí. Autorka od 
sebe neodděluje volnočasovou aktivitu od jiných aktivit, které jsou součástí sledovaných akcí (např. 
kreativní, kooperativní a jinak vzdělávací či socializační aktivity, které nespadají pod volnočasové). 
V dalších částech se autorka podrobně věnuje rozebrání termínu management a legislativě ČR, která 
se týká příměstských táborů. Vzhledem k cíli práce nepovažuji tyto dvě kapitoly za důležité. Autorka 
práce se chystá měřit odbornost lektorů, která by měla být založena hlavně na jejich pedagogické či 
trenérské praxi. Autorka se tak v teoretické části soustředí na jiné kompetenční profily něž 
lektor/trenér. Právě oblast kompetenčních profilů lektorů a trenérů v teorii chybí. Z toho pak plynou 
další chyby, kterých se autorka při tvorbě dotazníku a vyhodnocování nevyvarovala. 
Metodická část je zpracována obstojně, i když v některých částech se autorka pouští do příliš 
obecných tvrzení. Například části zpracování dat, předvýzkum apod. jsou sepsány tak, že by se daly 
použít ve většině závěrečných pracích. Pozitivně hodnotím snahu vytvořit operacionalizaci dotazování. 
Většina schématu je logická, i přesto jsem do připomínek uvedl zjevné chyby, kterých se autorka 
nevyvarovala. 



Analytická část je velmi podrobně zpracována. Výsledky jsou prezentovány přehledně a srozumitelně. 
Největší problém je ovšem platnost výsledků, které autorka komentuje. Řada otázek není přesně 
položena či nemá správně stanovenou škálu odpovědí. Téměř 2/3 dotazníku neměří vzdělanost lektorů 
z pohledu rodičů. Níže jsem vše popsal v připomínkách. Syntetická část je částečně obsažena 
v analytické a následně některé návrhy jsou povrchně uvedeny v závěrech práce. Samotné návrhy 
často nenavazují na výsledky průzkumu a zároveň neřeší témata spojená s cílem práce, který si 
autorka stanovila. Pokud se odhlédne od této záležitosti, pak se dá připustit, že analytická část je 
zpracována zajímavě.  
Diskuze je zpracována částečně správně. Autorka se vrací k některým tématům, která řešila 
v teoretické části a dále uvádí limity své práce.  
Závěry práce odpovídají výše uvedenému. Autorka do závěrů uvedla několik návrhů, které ovšem 
nerozpracovává do syntetické části práce. 
Zásadní nedostatky: Nepřesně zpracovaný dotazník. 

 Připomínky: 
1. Abstrakt je sepsán příliš obecně. Po jeho přečtení není jasné, jak autorka postupovala či 

k čemu konkrétně dospěla. 
2. V anglickém abstraktu jsou chyby ve formátování; mimo to se jedná o mechanický překlad, 

který v některých částech nedává smysl. 
3. Není obvyklé v úvodu závěrečných prací citovat. Uvedená citace není pro samotný text či 

splnění cíle práce relevantní, proto by v úvodu být neměla. 
4. Na straně 15 autorka označuje děti (účastníky tábora) za zákazníky; děti jsou v tomto případě 

spotřebitelé nikoli zákazníci, těmi jsou rodiče. 
5. Kapitola 2.3 (management) a kapitola 2.4 (legislativa) s tématem práce souvisí jen okrajově. 

Pokud je cílem bakalářské práce zmapovat zájem rodičovské veřejnosti o odbornost 
lektorů/trenérů při výběru sportovních příměstských táborů, pak nevidím důvod zkoumat 
legislativu či vrcholové vedení, které nespadá do kompetencí lektorů či trenérů, ale spíše 
ředitele či vrcholového managementu tábora.  

6. Úkoly práce nejsou sepsány konkrétně; z nadsázkou se dá říci, že jsou díky své obecnosti 
platné pro většinu závěrečných prací. 

7. Autorka v kapitole metodika často využívá slovo metodologie; z kontextu plyne, že autorka 
nezná rozdíl mezi termíny metodika a metodologie. 

8. Při identifikaci základního souboru je vhodné být konkrétní. Autorka neuvádí celkový počet 
rodičů. 

9. V operacionalizaci autorka chybně uvádí vazbu mezi konstruktem (vzdělanost lektorů) 
a dimenzí (identifikační údaje). Identifikační údaje (pohlaví a věk) žádným způsobem neměří 
vzdělanost lektorů.  

10. Dále autorka v operacionalizaci uvádí dimenzi česká legislativa. Tu měří pouze jedním 
indikátorem (jednou otázkou). Z logického důvodu se tak česká legislativa v jejím případě 
stává přímo měřitelnou a nemůže tak být samostatnou dimenzí. To čistě ze strukturálního 
pohledu; obsahově je jasné, že samostatná otázka, kterou autorka v práci uvádí nemůže 
naplnit obsah české legislativy.  

11. Autorka uvádí, že na základě předvýzkumu byl dotazník upraven; bylo by vhodné uvést, co 
konkrétně a proč bylo upraveno. 



12. V akademických textech je nutné, aby autor/ka do textu uváděla konkrétní obrázky, schéma, 
kapitoly apod. (např. obr. 1, 2, schéma 1, 2 v kapitole 5.); není možné používat pouze obecně 
v obrázku nebo v této kapitole apod. Pro čtenáře se text stává méně přehledným.  

13. Autorka v textu používá zastaralé textové normy u tabulek. 
14. Pokud má autorka v práci pouze 94 respondentů, je vhodnější uvádět ve výsledcích četnost, 

nikoli procenta. 
15. U tabulky 1 a 2 autorka v textu komentuje jen zjevné informace z tabulky, text nepřináší nic 

nového a stává se zbytečným. 
16. Otázka 1 má chybně stanovenou škálu odpovědí. Pokud se mé dítě účastní příměstského 

tábora například 3x za léto, mohu odpovědět pomocí odpovědi pravidelně každé léto 
(z odpovědi nevychází, že by to mělo být pouze 1x za léto) a častěji. Má otázka měřit, zda se 
děti na tábory vracejí na přes rok či se otázka soustředí na zjištění informace, zda se dítě 
během jednoho léta účastní více turnusů. Otázka může měřit oboje. 

17. Autorka uvádí u otázky 2, že otázka měří spokojenost respondentů s příměstskými tábory; tak 
tomu není, spokojenost je velmi složité téma; autorka se pouze ptá, zda se některé dítě 
účastní tábora opakovaně, což částečně měřila už první otázka v dotazníku.  

18. Otázky 4, 5 neměří vzdělanost lektorů. 
19. Otázka číslo 6 velmi zjednodušuje oblast kvality služeb; jak je otázka položena, nemůže tuto 

oblast zhodnotit. Oblast kvality služeb je komplexní problematika, která by se dala řešit 
v samostatné práci. 

20. Není jasné, jak vznikla škála u otázky 10. Autorka také nepřesně táže dotaz. Ptá se na kvalitu 
lektora, ale spíše ji zajímají kompetence lektora.  

21. Autorka zaměňuje termín výzkum za průzkum. 
22. Otázka 11 měří něco, co může autorka sama zjistit na základě analýzy dokumentů či se zeptat 

relevantního zdroje. Rodič není ten správný respondent pro zodpovězení, zda tábory 
zveřejňují informace o lektorech. Pokud autorku zajímá, zda si rodiče informace zjišťují, či 
jsou tyto informace správně viditelné, pak by rodič správným respondentem byl. 

23. Otázka 13 neměří vzdělanost lektorů. 
24. Otázka 18 neměří vzdělanost lektorů. 
25. U otázky 19 autorka uvádí, že má zjistit „v konkrétním výzkumu procentuální zastoupení 

respondentů, kteří mají s nedostatečnými lektory zkušenosti“. Nejsem si jistý, kdo je 
nedostatečný lektor. Nerozumím textu. 

26. Otázka 21 nijak neměří vzdělanost lektorů a dá se celkem odhadnout, že průměrný občan na 
ní odpoví, že neví. To mimo jiné potvrdil i samotný průzkum. Opět se zde dá využít jedno 
z Dismanových ověření „Je otázka opravdu nezbytná?“. 

27. Autorka se v diskuzi vrací k této publikaci „Division of Child Development and Early Education 
(2018)“. V teoretické části s ní ovšem nepracuje. Celá část diskuze by měla být uvedena 
v teoretické části. Samotné porovnání výsledků studie s výsledky studentky by pak měly být 
uvedeny v diskuzi.  

28. Návrhy uvedené v závěrech práce by bylo vhodné rozpracovat v syntetické části práce. 
Většina návrhů nekoresponduje s cílem práce. 

29. Druhý odstavec závěrů nekomentuje výsledky studie, kterou autorka provedla.  



30. Autorka dochází k závěru, že uchycení vzdělávání lektorů či trenérů táborů chybí, a že by bylo 
vhodné je uzákonit. Ze studie ovšem takový výsledek není patrný. Zároveň tento závěr ani 
není cílem práce. 

31. Nepřesně sestavený dotazník – nesměřuje ke splnění cíle práce. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Vysvětlete prosím rozdíl mezi termíny zákazník a spotřebitel. 
2. Vysvětlete prosím, jakým způsobem otázka 21 měří konstrukt (vzdělanost lektorů)? Tázala jste 

si v tomto kontextu Dismanovu otázku „Je otázka opravdu nezbytná“?  
3. Výzkumný soubor čítal 94 respondentů, jakým způsobem byl tento vzorek vybrán? Do jaké 

míry vzorek reprezentuje základní vzorek? 
4. Zdůvodněte, proč by měla být vzdělanost lektorů na táborech uchycena v české legislativě. 

 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 
 
 
V Praze dne 26.8.2022        
 
 
                                                                       ….......................................................... 
                                              Tomáš Ruda 
 


