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„Projekt celotáborové hry "Já padouch"“ 
 
Autor: Adéla Bachmanová, DiS. 
Oponent práce: PhDr. Hana Dvořáčková 
 
Cíl práce: Sestavit a realizovat celotáborovou hru (dále CTH) "Já padouch". Dále 
zjistit, zda téma bylo dobře zvoleno a děti hry bavily. (citováno z textu) 
 
Téma práce má řešit po teoretické i praktické stránce projektovou metodu a její 
využití ve volném čase.  
 
Teoretická část je velmi jednoduchá a nepropracovaná. Studentka pouze nastiňuje 
základní termíny, velmi po povrchu zpracovává jednotlivá témata (např. historie 
dětských táborů mohla být propracována z pohledu naší i světové historie). 
Studentka se nezmiňuje o formě táborové činnosti, která je dána vyhláškou č. 
74/2005 o zájmovém vzdělávání. Jako nedostačující považuji zpracování legislativy, 
která se k dětským táborům vztahuje. Zcela chybí kapitola, ve které by studentka 
charakterizovala specifika věku dětí, které na tábory jezdí, např. z pohledu zájmů. 
Celý text práce je psán "odbodkovou metodou" - telegraficky. Studentka neprokázala 
znalost práce s citacemi (u citací chybí odkaz na stránku, index citace se píše za 
citací, někde chybí zcela (s.18), některé citace nevhodné pro typ bakalářské práce 
(s.19 - hl.vedoucí). 
 
V praktické části jsou používány nevysvětlené zkratky (CTH). Teorie celotáborové 
hry patří do teoretické části práce. U uvedených her nejsou uvedeny veškeré 
náležitosti - motivace, pomůcky, časové trvání, počet hráčů atd. a hlavně reflexe. 
Grafická schémata patří do příloh ne do textu. Druhou část tvoří výzkum - 
jednoduché až primitivní dotazníkové šetření (5 stran i s grafy). Chybí stanovení 
hypotéz, metodika, počet a charakteristika respondentů. 
 
Práce je po jazykové stránce nevyhovující (používání obecných až ležérních výrazů 
např. s. 23). Text obsahuje velké množství drobných stylistických i gramatických 
chyb. Studentka pracovala pouze se 7 literárními zdroji (min. je 10). Celá práce je 
doplněna fotografiemi bez popisků. 
 
Cíl práce nebyl splněn. 
 
Celkové hodnocení: neprospěla 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Do které kategorie námětů řadíte téma vaší celotáborové hry? 
2) Co znamená "líbily se ti hry" nebo "líbil se ti název hry"? (nahraďte) 
3) Jaký byl výchovný cíl vaší celotáborové hry? 
4) Vysvětlete chybu CTH - zakončení celotáborové hry - zakončení musí být 

(s.23) 
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