POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE

Autorka: Adéla Bachmanová
Téma: Projekt celotáborové hry „Já padouch“
Vedoucí práce: Mgr. Jana Poláčková

Téma volnočasové problematiky je stále aktuální už proto, že je prevencí soc. patologických jevů u
dětí a mládeže. Autorce jsou dětské tábory velmi blízké a sama se jich účastnila jako dítě,
praktikantka i oddílová vedoucí, což je cenné, neboť vychází ze svých zkušeností. Celotáborová hra
byla zrealizována v roce 2014 na táboře Pinokijo. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.
Teoretická část se věnuje pojmu volný čas, osobnosti pedagoga volného času, zážitkovým akcím,
vymezení pojmu „tábor“, historii pořádaných letních dětských táborů, rozdělení táborů, předpisům o
zotavovacích akcích, co nezapomenout před zahájením tábora, dokumentaci tábora, tedy vše
důležité a často v přehledné jednoduché heslovité podobě. Třináctá kapitola se zabývá lidmi na
táboře a legislativou.
Teoretická část je stručná, jasná, přehledná, možná by bylo vhodné ji rozšířit, ale základ problematiky
postihuje. Stylisticky je na odpovídající úrovni, bylo využito i několika citací z literatury, bohužel se
občas vyskytují pravopisné chyby.
Pro praktickou část práce bylo zvoleno zpracování celotáborové hry „Já padouch“, která byla
skutečně realizována, a dále dotazníky pro děti s cílem zjistit, zdali téma „Já padouch“ bylo dobře
zvoleným tématem a zdali jednotlivé hry děti zaujaly.
Splněným cílem celotáborové hry bylo sbírání mimoňových odznaků a připravování se na velkou
loupež století. Přesně po dnech jsou popsány aktivity dětí. Celotáborová hra působí jako zajímavá a
pro děti přitažlivá, což dokreslují odpovědi dětí v dotazníku. Dotazník je jednoduchý, aby mu děti
rozuměly, také je jednoduše vyhodnocen slovně i graficky a přináší zpětnou vazbu pro tvůrce a
realizátory celotáborové hry. Myslím, že hra děti zaujala a práce splnila svůj cíl.
Celkově je práce dost stručná,ale hlavní a podstatné jevy jsou zaznamenány. Může sloužit
k praktickým účelům pro další nadšence o práci vedoucích na táborech. Bylo využito několik titulů
odborné literatury.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VELMI DOBŘE.
1/ Co se Vám osobně zdá na roli oddílového vedoucího nejnáročnější?
2/ Změnila byste něco na předpisech o zotavovacích akcích?
3/ Existuje něco, co byste sama na celot. hře vylepšila, jaká byla pro Vás zpětná vazba?
4/ Co Vás při tvorbě práce překvapilo?

