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Posudek na bakalářskou práci 

D posudek vedoucího práce Jméno posuzovatele: 
X posudek oponenta PhDr. Hana Dvořáčková 

Datum: 
3.9.2009 

Autor: 
Pavla Horálková, Dis. 

Název práce: 

Teoretická a praktická východiska pro realizaci letního dětského tábora. 
D Práce je literární rešerší. X Práce obsahuje vlastní výsledky. 
Struktura (členění) práce: 

Práce má část teoretickou a praktickou. V teoretické části studentka rozebírá druhy 
a typy letních dětských táborů, personální obsazení tábora s pracovní náplní 
jednotlivých pozic a harmonogram přípravy letního tábora. Velmi podrobně 
rozpracovává hygienické požadavky na zotavovací akce pro děti, bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci s dětmi a obsah školení vedoucích, kterého se studentka 
sama zúčastnila (viz certifikát v příloze). Jako teoretický podklad praktické části tvoří 
kapitora o tvorbě celotáborové hry a využití pedagogického projektu. Tuto část 
považuji za stěžejní. Postrádám však citace a celá práce se jeví jako příručka pro 
veřejnost než teoretická část odborného textu. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Prameny, ze kterých studentka čerpala jsou v dostatečném počtu a převažují 
zákony a vyhlášky vztahující se k problematice LOT a vnitřní materiály 
kvalifikovaných institucí např. 10M MŠMT 

Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány? 

V praktické části práce se studentka věnuje popisu přípravy a tvorby celotáborové 
hry na téma "Cesta kolem světa za 14 dni" - jedná se o podrobné nastínění hry i 
popis dílčích her pro děti se závěrem a hodnocením studentkou. 
Druhou část tvoří výsledky dotazníkového šetření na téma "Letní dětský tábor". Až 
za textem dotazníku se dozvídáme počet respondentů, jejich složení, ale bez bližší 
specifikace, bez hypotéz, bez zdůvodnění výběru respondentů a jejich motivace. 
Cílem bylo zjistit představu ideálního letního tábora z pohledu dětí, rodičů a 
pracovníků. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Formální úroveň práce je vyhovující. Práce je přehledně členěná do krátkých kapitol 
a podkapitol s drobnými chybami v textu. Po stránce jazykové je na dobré úrovni. 
Grafy jsou zpracovány kvalitně, ale bez interpretace a zdůvodnění výsledků 
studentkou. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíl práce byl splněn. 
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Otázky a připomínky oponenta: 

Sdělte svůj názor na návštěvy rodičů za dětmi na LOT. 
Preferujete rozdělení dětí na LOT do skupin podle věku nebo skupiny různého věku 
dětí? Zdůvodněte. 

Je možné využít SWOT analýzu pro evaluaci LDT? Pokud ano, jak? 
Hry, které uvádíte v textu jsou převzaté nebo autorské? 

Návrh hodnocení vedoucího práce nebo oponenta 

O výborně X velmi dobře O dobře O nevyhověl(a) í 
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