
Posudek na bakalářskou práci 

 

Barbora Čašková 

Příprava programu letního tábora na základě zážitkové pedagogiky 
 

Autorka se ve své práci zabývá zážitkovou pedagogikou a jejím využitím při vedení letního 

tábora pro mládež. Kromě úvodu a závěru má práce tři kapitoly a devět příloh. 

 

Teoretická část je zpracována v kapitole 2 a obsahuje popis zážitkové pedagogiky. Kapitola 

vychází zejména ze studia odborné a metodické literatury, je přehledně členěná a bez 

závažnějších faktických chyb a nedostatků. Drobné výhrady či otázky mám k několika jejím 

částem: 

 Kapitola 2.3: Definovat cíle zážitkové pedagogiky považuji za poněkud problematické. 

Všechny citované zdroje uvádějí cíle velmi obecně, a není příliš jasné, v čem se odlišují 

od cílů některých jiných směrů pedagogiky. Domnívám se, že lepší by bylo uvést, které 

cíle může zážitková pedagogika splnit snáze a s větší účinností než jiné směry pedagogiky. 

 Kapitola 2.4.9: Uvádět účastníky a instruktory mezi prostředky zážitkové pedagogiky 

považuji za zavádějící. Vhodnější by podle mého názoru bylo kapitolu rozdělit na dvě 

části. První by mohla zůstat jako součást kapitoly prostředky a zabývat se způsobem práce 

s účastníky. Druhá část by byla samostatná a zabývala by se týmem instruktorů, jeho 

složením, vztahy, rolemi, atd., a účastníky, jejich složením, věkem, rozborem jejich 

potřeb, atd. 

 Kapitola 2.5: Mám pochybnosti o zařazení třetí podkapitoly (Gradace) ke dvěma 

předchozím. Zatímco první dvě podkapitoly popisují proces učení zážitkem, třetí se 

zabývá jedním z možných dramaturgických postupů při tvorbě scénáře kurzu a patřil by 

spíše ke kapitole Dramaturgie. 

 

Praktická část práce je obsahem kapitol 3 a 4. Třetí kapitola se věnuje letnímu táboru pro 

mládež Valkoun teen 2009. V úvodu kapitoly se autorka zabývá stručným popisem 

organizace YMCA, která byla pořadatelem tábora, další část kapitoly pak obsahuje popis 

tábora. Popis je dostatečně podrobný a srozumitelný. Vhodným doplňkem textu je příloha 

s podrobným popisem jednotlivých her. Stejně jako k předchozí kapitole mám několik 

připomínek: 

 Ve scénáři (str. 37, 38) nejsou uvedeny všechny programy a aktivity, které na táboře 

proběhly (např. budování tábořiště popisované na straně 33, některé biblické programy 

(např. velmi pěkný program Slova žalmu popisovaný na straně 41 a 42). Chybí též popis 

průběhu dne (který má také svou dílčí dramaturgii). 

 Kapitola 3.2 (Cíle) je příliš stručná, cíle jsou formulovány dle mého soudu obecně a chybí 

zde zejména jasnější propojení obecných cílů s konkrétními programy. Z přílohy 

i z teoretické části je zřejmé, že autorka s cíli jednotlivých aktivit pracovala, je proto 

škoda, že nejsou obecné cíle více rozpracovány. 

 Obdobnou výhradu mám k jinak velmi pěkně a nápaditě zpracované kapitole 3.5, kde opět 

chybí návaznost a propojení s kapitolou 3.2. 

 Za cennou považuji kapitolu 3.6, kde se autorka zabývá hodnocením tábora. Dávám 

k úvaze možnost uvést v příloze stručné hodnocení tábora účastníky, případně i hodnocení 

úspěšnosti jednotlivých aktivit z hlediska jejich přípravy a splnění cílů, což by mohlo 

pomoci při přípravě tábora a jeho programů v dalších letech. 

 

Kapitola 4 se zabývá návrhem postupu přípravy tábora s využitím zážitkové pedagogiky. 

Vychází z obou předchozích kapitol a snaží se aplikovat teoretické poznatky z literatury 



i praktické zkušenosti z uplynulého běhu tábora. Za přínosné považuji obdobné členění jako 

ve druhé kapitole (s výše uvedenými výhradami), za jediný vážnější nedostatek považuji 

nedostatečné rozpracování cílů v kapitole 4.2. 

 

Otázky: 

1) Jaké výchovné cíle může zážitková pedagogika splnit snáze a s větší účinností než jiné 

směry pedagogiky? 

2) Jak a podle jakého kritéria byste rozlišovala, kdy je v programu tábora vhodné použít 

zážitkovou pedagogiku a kdy nikoli? 

 

Celkové hodnocení: 

Práce splňuje požadavky kladené na odbornou bakalářskou práci. Autorka prokázala 

schopnost samostatně zpracovat zvolené téma, pracovat s odbornou a metodickou literaturou 

a využít vlastní zkušenosti. 

Po obsahové stránce je práce zpracována vyhovujícím způsobem, neobsahuje závažné věcné 

chyby nebo nepřesnosti. Dílčí nedostatky uvedené v komentáři k jednotlivým kapitolám 

nejsou zásadní, za jediný závažnější nedostatek považuji příliš obecné a stručné rozpracování 

cílů tábora v kapitolách 3.2 a 4.2. 

 

Formální zpracování práce je přehledné, kapitoly jsou průběžně číslovány, práce má 

přiměřený systém poznámek pod čarou a seznam literatury a dalších zdrojů rozdělený na tři 

části. Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá. Práce obsahuje několik překlepů a chyb 

v interpunkci. 

 

Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji klasifikační stupeň velmi dobře (B). 

 

 

 

 

V Praze 1. 6. 2010 

 

Vít Růžička 


