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Hodnocení:   
 

Pisatelka projevila samostatnost a aktivitu nejen při výběru práce, ale i při její 
realizaci. Sama si dané téma zvolila a prokázala nejen zájem o problematiku, ale i 
schopnost sestavit solidní teambuildingový program. Pracovala spíše nezávisle a 
konzultovala zejména v počátcích projektu a pak při konečné fázi zpracování BP, což 
považuji za přiměřené.  

V úvodní části BP vysvětluje dobře pojmy, které mají přímou souvislost 
s řešeným tématem, což je možné ocenit. V této pasáži prokazuje dobrý přehled o 
tématu a také schopnost pracovat s vědeckou literaturou i internetovými zdroji, 
včetně jejich řádné citace. Teoretická část je však zbytečně krátká a chybí v ní 
vlastní komentáře a stanoviska, což poněkud snižuje celkově nadprůměrnou kvalitu 
práce. 

 V „Praktické části“ (poněkud nevhodný název) postrádám účel a 
zaměření programu, i když zdánlivě jasně vyplývá z názvu (teambuilding). Zde se 
očekává samostatná sub-kapitola, která bude obsahovat podrobnější popis cílů a 
záměrů, pro jejichž plnění je program konstruován (viz připomínky). Proto např. 
nemůže být logická stavba práce hodnocena výborně. Při strukturaci kapitol a jejich 



členění nejde přitom o jediný prohřešek proti logice. Např. metoda dotazování není 
napsána tučným písmem a graficky oddělena, zatímco „osobní dotazování“ , které 
netvoří ani samostatnou sub-kapitolu je psáno tučným, zvýrazňujícím písmem (s.21). 
Členění práce je opravdu poněkud „novátorské“ a občas postrádá logiku. Podobně i 
u kapitoly 3.3.2.3. „Sociometrie“. Přesto práce vlastně všechny požadavky na 
metodiku splňuje, jen působí poněkud málo přehledně a má zajímavé číslování 
kapitol.  

Také úprava a grafické zpracování práce není po formální stránce nejlepší, ale 
někdy ji nečekaně osvěžují velmi hezké ilustrativní obrázky (s.30, obrázek č.3) 
s nápaditým komentářem. 

Vlastní sestavení programu je provedeno se znalostí věci a po vhodné 
konzultaci se zadavatelem a odborníky. Je třeba ohodnotit některé nápady, které 
svědčí o svěžím a netradičním přístupu autorky. Týká se to např. signalizace (palec 
nahoru x dolů) pro posouzení  každé činnosti (s.21). Zde je třeba vysoce ocenit i 
organizační schopnosti Kateřiny, která dokázala složitou akci plně zvládnout. Včetně  
zajištění  starších žáků, na které mohla delegovat některé úkoly.  

U prezentace výsledků hodnotím nejen náhlou přehlednost (hlavní cíl, vedlejší 
cíl, trvání akce, atp.), ale i vlastní přínos bakalantky (hodnocení a doporučení). 
Zejména doporučení jsou poměrně nápaditá a osvědčují invenci autorky. Také 
začlenění některých málo známých aktivit (mnohonožky) do programu je nesporným 
přínosem nejen k praxi, ale i teorii těchto aktivit (činnost publikována pravděpodobně 
poprvé: novum!).  

„Statistické“ zpracování souhrnných výsledků je zpracováno sice jen ve formě  
absolutních výčtů, díky velmi empatické a kvalitně provedené interpretaci však stačí 
pro jejich ilustraci (jako tvrdých dat). 

Je třeba také ocenit zvládnutí metodiky sociometrie, jejíž výsledky se ukázaly 
jako velmi užitečné (viz. Sociogramy s. 51-52). Využití indexů expanzivity je pak 
novum i pro vedoucího práce. Tato metoda však dokládá skutečné zlepšení nálad a 
skupinové sounáležitosti, což mohlo být i více diskutováno. Celkově práci hodnotím 
jako velmi přínosnou nejen pro  praxi (prezentace dosud nepublikovaných metod 
teambuildingového programu), ale i pro teorii (relativně nové využívání indexů 
expanzivity v našem oboru, byť velmi jednoduché). To značně převyšuje svou 
důležitostí formální nedostatky ve struktuře a logické stavbě práce a dokonce 
výrazně umenšuje výrazové a jazykové nedostatky, které se stávají marginální. Proto 
celkově hodnotím práci jako velmi nadprůměrnou a přínosnou by´t spíše obsahem, 
než formou. 
 

Připomínky kromě výše uvedených:  

 
1. Autorka se nevyvarovala občasných chyb v gramatice: např.: „kdyby se touto 

prací inspirovali další školy“ (s. 10) nebo nepřesností při citaci pramenů. Např. 
na s. 12 není uvedena stránka přímo citovaného zdroje. Považuji za ojedinělé 
a v zásadě marginální.  
 

2. Občas používá nadměrně expresivní až lidové výrazy, dosti vzdálené 
vědeckému jazyku. Např.: Bylo by báječné…(s. 10), „..více sedí definice“. (s. 
12) atp. Vyjadřovací schopnost je dobrá, ale použité výrazy jsou nadměrně 
květnaté a méně vědecké: jde spíše o jazyk vypravěče.  
 

3. „Praktická část“ by měla začínat samostatnou kapitolou popisující jasně 
definovaný účel a zaměření programu, jež mělo předcházet charakteristice 
souboru i metodám jeho sestavení. Cíle a účely jsou sice popsány dále 
(sestavení programu), ale činí to práci ne příliš přehlednou.  Zde se očekává 
nejprve (a graficky odděleně) podrobnější popis cílů a záměrů, pro jejichž 
plnění je program konstruován. 



 
4. Členění práce je opravdu poněkud „novátorské“ a občas postrádá logiku (viz 

výše – hodnocení práce). 
  
 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Jak byste definovala kohesivity skupiny (není zmíněna v teoretické části). 
 

2. O čem vypovídá index expanzivity – jak byste interpretovala podrobněji 
jeho hodnotu?  
 
 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Práce svým rozsahem i obsahem celkově splňuje nároky, kladené na bakalářskou 
práci. Doporučuji ji k obhájení.  
 
Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby výborně (až velmi 
dobře).      
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 
 
V Praze dne: 8. 1. 2016        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  
                              
                                                                                                                                                                                                                                                                     
      
 


