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Předložená bakalářská práce je empirického charakteru, jejíž cílem bylo aplikovat program 

her v přírodě a ověřit jeho odevzu v prostředí školních družin na Sedlčansku. Práce čítá 42 

stran textu, obsahuje 50 tištěných literárních zdrojů a 8 zdrojů internetových. Přílohy jsou 

zpracovány na 14 stranách. 

Zvolené téma je velmi zajímavé a z praktického hlediska může přinést inspiraci pro práci 

vychovatelek a vychovatelů školních družin.  

Název práce koresponduje s jeho obsahem. Teoretická východiska jsou zpracována na 20 

stranách textu, rozsah této části je dostačující pro daný typ odborné práce. Autorka použila 

dostatečné množství české i zahraniční literatury. Metody práce byly zvoleni vhodně 

vzhledem ke zkoumanému tématu, výzkumný soubor je dostačující pro bakalářskou práci. 

Výsledky práce jsou interpretovány jasně a logicky. 

Z formálního hlediska má práce všechny požadované části a jednotlivé části na sebe navazují.  

Vzhledem k deklarovaným úkolům je práce úplná. 

Chtěla bych vyzdvihnout především praktickou část práce, za kterou stojí značné úsilí 

autorky. Program byl dobře promyšlený a jakákoliv činnost s dětmi v tomto směru je 

chválihodná.  

 

Konkrétní připomínky k jednotlivým částem: 

Abstrakt: 

Poslední věta ve výsledcích by chtěla lépe formulovat. 

V anglickém abstraktu je několik gramatických chyb – především v použití časů. 

 

Teoretická východiska: 

Kapitola 2.3.2, str. 15 – z textu jsem se nedověděla, co je výchova prožitkem. Co to znamená: 

„Výchova prožitkem nám umožňuje působit výchovně na osoby neobvyklým způsobem.“  

Chybí zde nějaká citace, např. druhý odstavec – kdo to řekl? 

 

„Hnutí (Outward Bound) nebylo vytvořeno jen pro školní výchovu, …“  - toto hnutí vůbec 

nebylo vytvořeno pro školní výchovu! Prvky Outward Bound je dostávají do školní výuky až 

30 let pro jeho vzniku prostřednictvím projektu „Project Adventure“. 

 

Kapitola 2.3.3 – chybí mi zde alespoň jedna citace. Kdo řekl, že „Dobrodružnou výchovu 

můžeme popsat jako výchovu prožitkem, ale v jiných podmínkách.“ V jakých? Je to pravda? 

 

Str. 20 – mohla by zde být odcitována publikace Baláš, Vomáčko, Frainšic, Šafránek (2013) 

 

Kapitola 2.4.3 – tuto kapitolu by bylo dobré uvést alespoň jedním odstavcem, než hned začít 

„dramaturgií“.  

 

Cíle a úkoly práce: 

Druhá výzkumná otázka je špatně položena - tím se autorka v práci nezabývala. 



 

Metodika práce: 

Str. 31 – chybí mi zde odkaz na dotazníky, které jsou uvedeny v přílohách. 

Kapitolu 4.3 by bylo vhodné rozdělit na metody sběru dat a metody analýzy dat. 

  

Výsledky: 

První odstavec patří do metod práce. 

Srovnávat oblíbenost aktivit venku a v tělocvičně je v tomto případě nesrovnatelné. Pokud 

jsem tomu dobře porozuměla, tak ty samé děti nezažily tu druhou variantu, buď se účastnily 

programu venku, nebo v tělocvičně. Stačilo jen zhodnotit jednotlivé aktivity a program 

celkově z pohledu dětí a vychovatelek.  

 

Diskuze: 

Mohlo tu být větší zamyšlení a diskuze nad důvody, proč některé aktivity zaujaly starší děti 

méně (5. třída). Osobně se domnívám, že mezi dětmi v první třídě a v páté třídě je obrovský 

rozdíl. Je jasné, že úplně stejný program bude mít různý úspěch. Úkoly pro starší děti by měly 

být náročnější. Možná by stačilo změnit jen motivaci (pohádkový příběh nemusí už u 5. třídy 

fungovat tak dobře jako u 1. třídy).  

 

Formální vady práce: 

Citování literatury: několik chyb v citování – např. str. 11 

Zlatý fond her I má své autory. 

V seznamu literatury je několik citací, které nejsou uvedeny v textu, např. Prince (1999), 

Brtník, Mytting, Neuman (1996), … 

Turistika a sporty v přírodě (Neuman a kol., 2000) - v seznamu literatury je citována spatně. 

 

Práce je po jazykové stránce bezproblémová, nevyskytují se v ní gramatické chyby, několik 

překlepů najdeme, např. na str. 8, 11, 17, 18, 19, 25, 27, 32, … 

 

Otázka k diskuzi: 

Práce se zabývá organizováním a řízením volného času dětí mladšího školního věku po 

vyučování. V teoretických východiscích zaznívají názory, že „děti ve volném čase by neměly 

být bez dozoru“ (str. 11). Na druhou stranu jsou odborníci, kteří hovoří o „důležitosti 

spontánní aktivity dětí“. Jaký je váš názor na tuto problematiku? Kdo se tímto problémem 

například zabývá? 

             

Autorka prokázala způsobilost k samostatnému řešení odborných problémů. Práci doporučuji 

k obhajobě. Výsledná známka bude záviset na průběhu obhajoby.  

 

 

V Praze, dne 8. 1. 2018         Ivana Turčová  


