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Téma práce: Příprava a realizace woodcrafterského tábora 2016 

 

Cíl práce: Vytvoření manuálu pro další generace kmene Strážců údolí. 
 

Počet stran textu (Úvod – Závěr):   40 

 

Počet stran příloh:  12   

 

Celkový počet odborných pramenů:  7, 4 elektronické zdroje 

 
 

1. Kritéria hodnocení práce: 
 

 Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

Splnění cíle 
   X    

Samostatnost studenta                      

při zpracovávání  tématu 

   X    

Vyváženost teoretického výkladu      
a praktického řešení, návaznost 
jednotlivých kapitol a subkapitol 

 

 

   X   

Práce s odbornou literaturou, (citace, 

parafráze, dodržení citační normy) 
   X    

Adekvátnost použitých metod        

při zpracovávání tématu 

   X    

Hloubka provedení analýzy           

(ve vztahu k tématu) 
    X   

Úroveň formálního zpracování 
(členění práce, text, grafy, tabulky, 
poznámkový aparát, přílohy) 

   X 

 

   

Jazyková úroveň (pravopis, 
stylistika, práce s odborným 
jazykem) 

   X 

 

   

Hodnocení práce dle jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem. 

 

 



2. Využitelnost výsledků práce v praxi, popř. v teorii: 
 

       žádná                               průměrná                             nadprůměrná 

 

 

3. Poznámky, připomínky k práci a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
Studentka byla ke zpracování tématu motivovaná vlastním dlouhodobým působením ve 
Wootcraftu. Na práci jsou vidět hluboké zkušenosti i zainteresovanost. Oceňuji využití 
dvou metod (zpracování projektu tábora a dotazníkové šetření). Výsledek bakalářské 
práce tvoří podklady dlouhodobě sbírané (v průběhu roku 2016). 
V teoretické části bych ocenila podrobné a přehledné zpracování pilířů Wootcraftu a 

protože je cílem vytvořit manuál, tak i doplnění obrázky a schématy v textu. 
Dotazníkové šetření má všechny náležitosti (cíl, 4 hypotézy, práce s grafy, vlastní 
interpretace (resp do 15ti let 14, nad 15 let 9) 

 

Otázky k obhajobě: 
1) Vysvětlete diametrální rozdíl v odpovědích u ot. č. 11. 
2) Tuto celotáborovou hru vytvořil kolega. Jste autorkou některého tématu celotáborové 

hry. 

3) Děláte obdobnou zpětnou vazbu po táboře každým rokem? 

4) Nejsou některé rituály pro dítě zdraví nebezpečné (např. Přechod mezi ložemi) 

5) Jaké máte jméno ve Wootcraftu a co znamená. 
6) Jak jste se k této organizaci dostala (přes rodiče, známé…) 
 

 

 

 

4.  Absolventská práce    je      –     není    doporučena k obhajobě. 
 

 

 

 

 

5. Navržený klasifikační stupeň:  výborně 
(výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nevyhověl/a) 

 

 

 

 

 
V Praze  dne 13. 5. 17              

 

                                                                                       podpis vedoucího absolventské práce 


