
Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Katedra sportů v přírodě 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Struktura etapových her 

 

Autor práce: Markéta Kabrnová 

Vedoucí práce: Mgr. Michal Frainšic, Ph.D. 

Oponent práce: Mgr. Lucie Kalkusová 

 

Autorka zvolila práci rešeršního typu s tématikou v české kotlině aktuální zejména 

v době letních prázdnin – etapových her. Tato problematika již byla v literatuře bohatě 

zpracována v nejrůznějších podobách. Zde vidím první ze slabších míst práce – pokud se 

jedná o rešeršní práci, očekávala bych širší záběr, co se týče prostudované literatury. 

Hlavním cílem práce bylo vypracovat návod na to, jak sestavit etapovou hru. Autorka 

velmi obsáhle popsala úkoly, které je potřeba naplnit, před, během i po skončení programu, 

podle mého názoru se ale nejedná o zcela přehledný a stručný návod, jak etapové hry 

sestavovat. Bylo by vhodné doplnit graficky, co je třeba připravit, promyslet, zrealizovat. Pak 

by se dalo hovořit o přehledném návrhu. V teoretické části autorka píše, jak moc nám může 

práci ulehčit příprava scénáře, harmonogramu, seznamu pomůcek  - očekávala bych, že 

v návrhu vlastní etapové hry se s příkladem těchto materiálů, např. v podobě schémat či 

tabulek, čtenář seznámí. Celkově mi kapitola 5, tedy návrh vlastní etapové hry přijde 

nepřehledně zpracovaná. Pokud se podíváme do jakékoli knihy zabývající se hrami, najdeme 

přehledně zpracované jednotlivé hry – seznam pomůcek, počet hráčů, instruktorů, terén pro 

realizaci, motivaci, pravidla, poznámky k bezpečnosti ad. Autorka vše rozvláčně popisuje, je 

těžké se rychle zorientovat – stačilo by např. uvést v bodech, nikoli v celých větách. 

Postrádám také jakýsi rámcový plán celé akce, stručný harmonogram, kdy se jaké etapy, hry 

konaly. Autorka uvádí, že po uplynutí akce sepsala etapovou hru do metodického materiálu, 

proč není do práce zahrnut? Mohl být použit pro zlepšení přehlednosti v příloze práce.  

Z formálního hlediska je práce zpracována dobře, až na drobné překlepy a několik 

interpunkčních nedostatků, bez zásadních gramatických či stylistických chyb. Autorka umí 

pracovat s citovanou literaturou, jen na str. 23 chybí u přímé citace Zoubek (1998) číslo 

stránky. Občas autorka ne zcela vhodně přejímá citované výrazy (viz str. 20 – Přerůstají-li 

sladcí kocourkové do podoby výrostků…).  

Z hlediska metodiky se jedná o rešerši – autorka nás však v kapitole metodika 

neseznamuje s procesem, jak tuto rešerši prováděla, z jakých čerpala pramenů, přes jaká 



klíčová slova a v jakých databázích vyhledávala. Cíle práce jsou jiné v abstraktu a v textu. 

Diskuse je vedena spíše jako závěr.  

 

I přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě, celkové hodnocení bude závislé na 

jejím průběhu. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

Co podle Vás znamená dramaturgie akce? (Její vysvětlení se neshoduje v teoretické části a 

vámi navržené etapové hře). 

V jakých databázích, přes jaká klíčová slova jste vyhledávala materiály pro rešerši? 

Myslíte si, že navrženou etapovou hru je možné použít i pro jiné věkové kategorie? 

Z jaké ZŠ byly děti účastnící se popisované školy v přírodě?  

 

V Praze dne 10. 9. 2015      Mgr. Lucie Kalkusová 

 

 

 

 

 

 

 


