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Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Katedra sportů v přírodě 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Jméno posluchače Jan Morcinek  

Téma práce 
Případová studie letního ministrantského tábora Rožnov pod 

Radhoštěm  

Cíl práce 

 

Cílem práce je vytvoření komplexního a systematického souboru 

poznatků o problematice managementu letního dětského tábora. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Michal Frainšic 

Oponent bakalářské práce Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph. D.  
 

Rozsah práce   

stran textu 69 

literárních pramenů (cizojazyčných) 41 

tabulky, grafy, přílohy 15 
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  x   

praktické zkušenosti  x   

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
  x  

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce  x   

logická stavba práce x    

práce s českou literaturou včetně citací  x   

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
  x  

adekvátnost použitých metod  x   

hloubka provedené analýzy  x   

stupeň realizovatelnosti řešení  x   

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
x    

stylistická úroveň  x   

nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
    

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
  x  

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

 x   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň:  
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  

Proč použil autor výraz animátor, když v případě letních táborů je činnost jiná než animační? 

Autor pozapomněl na dlouhou tradici a množství doporučení a předpisů, které zanechali minulé 

generace. Proč autor nečerpal z doporučení ČTÚ apod. ?  

Z hlediska teorie řízení postrádám jasně definovaný systém řízení LT.  

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Velmi zajímavá práce, která by mohla být přínosem pro sestavení řídicího systému pro LT. Autor 

poukazuje na problematiku, která je v Čechách velmi dobře zpracována a množství táborů o letních 

prázdninách je toho dokladem. V práci zásadně postrádám týdenní program, který by měl 

poukazovat na náročnost přípravy. 

Citovat z bakalářských děl není pro tvorbu práce potěšující a citace z těchto děl nejsou vhodně 

vybrané, např. str. 23 Bendová (2009) pozice při vedení tábora. …………… Tento fakt lze nalézt o 

50 let dříve.  

I další díla Nové či Jánské nejsou adekvátní.   

Jako prvotní dílo je práce zajímavá, ale chybí jí historický kontext letních táborů.  

 

Oponent bakalářské práce: 

Jméno, tituly:  Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D.         

V Praze dne:         Podpis: 

 

 


