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 Bakalářská práce Barbory Čaškové má celkem 84 stran, z čehož vlastní práci tvoří 49 stran 

textu a dalších 14 stran textu v přílohách, které tvoří důležitou součást práce. Autorka též použila 28 

monografických a 11 internetových zdrojů. Za velmi pozitivní též pokládám i dalších 18 citací 

článků z časopisu Gymnasion, což ukazuje, že práce se opírá o nejnovější poznatky v oblasti 

zážitkové pedagogiky. Práce je logicky členěna a informace obsažené v teoretické části jsou využity 

v částech zaměřených na program letního tábora a jeho optimalizaci. 

 Kapitola 2. Zážitková pedagogika ukazuje, že Barbora Čašková velmi dobře zvládá práci s 

více zdroji a dokáže z nich vytáhnout vše podstatné do nového koherentního textu. Autorka zde  

představuje v teoretické rovině všechny pojmy, zásady a principy, se kterými bude později pracovat 

v části věnované přípravě programu tábora. Do kapitoly 2.2 Historie zážitkové pedagogiky by se 

snad ještě hodila zmínka o historii fenoménu letních táborů v ČR a tudíž i jasnější vymezení letního 

tábora oproti zážitkovému kurzu. (Autorka na tuto problematiku částečně naráží, když mluví o týmu 

instruktorů, nerozvádí to však do hlubší míry.) Vím, že autorka členění kapitol mnohokrát 

promýšlela, stále si však kladu otázku, do jaké míry jsou „zúčastněné osoby, dobrovolnost a 

bezpečnost“ prostředky zážitkové pedagogiky, což dle autorčina členění vyplývá z kapitoly 2.4. 

 Ještě jednou bych rád podotkl, že si této práce velice cením i proto, že se autorce opravdu 

podařilo zužitkovat všechny teoretické informace z kapitoly 2 do kapitoly 3. Valkounov teen 2009 – 

tedy do komplexní přípravy tohoto letního tábora. Barbora Čašková velmi správně postupuje od 

hrubé kostry programu tábora, přes typologický návrh programu, dále konkrétní hry, až po 

zhodnocení (po realizaci tábora) a návrhy na zlepšení. Snad bych doporučil změnit pořadí kapitol 

3.4.1. Ranní a večerní kruhy a 3.4.2 Dramaturgie, ale to je pouze „kosmetická“ poznámka na okraj. 

Autorka se na několika místech „neuhlídala“ a do popisu vsunula i vlastní názory (viz kapitola 3.5.2 

Biblické programy). Ty by se bývaly hodily do poznámkového aparátu nebo do závěru. S radostí 

musím konstatovat, že „přidaná hodnota“ tábora – křesťanský rozměr – zapadala do celkové 

koncepce programu tábora a nabídla tak účastníkům mnohem hlubší rozměr než jaký nabízí 

samotné principy zážitkové pedagogiky (např. zpětná vazba). 

 Ve čtvrté kapitole Optimalizace přípravy tábora autorka velmi dobře vztahuje teorii na 

realizovaný tábor a tuto teorii tak zřetelně přibližuje čtenáři. V kapitole 4.3.3 Dramaturgie velmi 

dobře poukazuje na již zmíněný rozdíl mezi zážitkovým kurzem a letním táborem a logicky 

zdůvodňuje, proč u letního tábora musí být některé principy zážitkové pedagogiky změněny. Za 

cenné považuji i navržení optimálního harmonogramu pro pořádání letního tábora (žádosti o dotace 

na MPSV, schůzky týmu, atd.). 

 Jsem velmi rád tomu, že autorka do scénáře tábora přesně uvedla použité hry včetně zdrojů a 

do příloh poměrně solidně popsala i hry autorské, které vznikly právě pro tento tábor. Některé z 

popisů her jsou dost stručné a další realizace by vyžadovala osobní konzultaci nebo notnou dávku 

vlastní fantasie, ale i tak popisy her pregnantně přibližují atmosféru tábora a vyzývají tak k dalšímu 

využití pro další případné organizátory podobně zaměřené akce. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A – výborně. 

Navržené otázky k obhajobě: 

1) Charakterizuj rozdíl mezi kurzem zážitkové pedagogiky a letním táborem. 

2) V čem je český přístup k zážitkové pedagogice jedinečný? 

 

V Praze dne 30.5.2010  Michal Pařízek 


