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[ ] Práce je literární rešerší 129. Práce obsahuje vlastní výsledky. 
Cíle práce 
Teambuilding je v PVC novou metodou, která se dá využít i u pedagogických 
pracovníků. Cílem práce je představit metodu teambuildingu, která vychází ze 
zážitkové pedagogiky a popsat skupinovou dynamiku vybrané skupiny na 
zážitkovém kurzu. 

Struktura práce:je přehledná, práce je rozdělena do 7 kapitol, obsahuje část 
teoretickou i praktickou. 1. a 2.kapitolu tvoří teoretický úvod do zážitkové pedagogiky 
a metody teambuildingu. 3. a 4.kapitola se zabývá teorií týmové práce a skupinovou 
dynamikou. 5. až 7.kapítola je věnována charakterístice výzkumného šetření a 
shrnutí získaných výsledků. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Citované prameny jsou aktuální a jejich počet je dostatečný ( 14 titulU ). Počet citací 
v textu je přiměřený a způsob citací je správný. 

Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány? 
Vlastní výsledky empirického šetření prováděného mezi účastníky a lektory 1 
zážitkového kurzu metodu strukturované zpětné vazby na koncí kurzu jsou 
interpretovány přehledně.Velikost vzorku ( 20 ) neumožňuje vyvození obecnějších 
závěrů. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň a úprava práce je dobrá, také jazyková a stylistická úroveň autorky 
je dobrá. Místy se v textu objevují formulační nepřesnosti a gramatické chyby. 

Splnění cílú práce a celkové hodnocení: 
Rozsah teoretické a praktické části práce je proporčně vyvážený a přiměřený ( 50 
stran)V teoretické části chybí kapitola o evaluaci zážitkového kurzu, která je pak 
řešena v praktické části. Dílčí výzkumné otázky jsou formulovány srozumitelně a 
použitou metodou je bylo možné zodpovědět. Cíle byly splněny, práce jako celek je 
zajímavá. 
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Otázky a připomínky vedoucího práce nebo oponenta: 

Otázka: Popište konkrétni kritéria k evaluaci zážitkového kurzu prováděnou lektory. 
Kolik lektorů se kurzu zúčastnilo? 

Připomínka: u odkazů na teoretickou část uváděných v textu praktické části práce 
je vhodné pro větší přehlednost uvést do závorky číslo kapitoly, příp. 
podkapitoly. 

Návrh hodnocení vedoucího práce r:lebo opor:ler:lta 

D výborně D velmi dobře D dobře D nevyhověl(a) 
Podpis vedoucího práce 
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