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Graficko-formální a jazyková stránka práce:
Práce je psána živým jazykem, některé formulace vět (zvláště v druhé polovině práce) nevhodné,
například. Str. 23 formulace „možnosti se zkracují“, str. 24 „ceny všeho, co je kolem nás rostou“, str.
28„ táboru se zúčastnilo….“ Atd. Práce je graficky zpracována dobře, na str. 12 se objevuje duplicitně
dvakrát stejná věta, totéž v seznamu literatury-je duplicitně uveden Průcha. Výtku lze mít
k oboustrannému tisku a číslování příloh. Dále je nutno upozornit na nejednotnost citací (některé
jsou pouze pod čarou, kdežto většina je uvedena přímo v textu). Část přímých citací není uvedena
kurzívou (např. str. 15).
Výběr a práce s podklady
Autorka využívá dostatečný počet zdrojů tištěných i elektronických, zdroje jsou vhodně volené.
V textu však většinu zdrojů využívá pouze na citování definic.
Úroveň zpracování práce
Téma i cíle práce jsou zvoleny vhodně, autorka na příkladu konkrétního dětského tábora popisuje a
hodnotí integrační postupy, navrhuje vhodná opatření pro další běh tábora. Teoretická část práce
však představuje především řadu definic, chybí větší syntéza informací, informace, jak pracovat
s dětmi a s mládeží se zdravotním postižením. U kapitoly 4. 2 Příprava tábora bych očekávala více
informací k personálnímu zajištění a absolvovaným školením pracovníků tábora. V praktické části pak
autorka hodnotí míru integrace dětí se zdravotním postižením v jednotlivých dnech a aktivitách
tábora. Chybí přesnější indikátory, co autorka považuje za vysokou a optimální integraci a na základě
čeho hodnotila integraci daným stupněm. Je nutno ocenit úzké zaměření práce a hlavně praktickou
aplikovatelnost výsledků na další běh tábora (str. 52). Autorka vhodně reflektuje, kde integrace na
táboře probíhá na velmi vysoké úrovni a kde dochází z praktických důvodů spíše k opaku. Výstupy
práce se tedy můžou stát cennou pomůckou pro vedoucí pracovníky tábora na rok 2015.
Vzhledem k výše uvedenému doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení D-E dle úrovně
obhajoby.
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