
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Katedra sportů v přírodě 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno posluchače Denisa Slepičková 

Téma práce Aplikace programu aktivit v přírodě ve školních družinách na 

Sedlčansku 

Cíl práce 

 

Cílem práce je aplikovat program her v přírodě a ověřit jeho 

odezvu v prostředí školních družin. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Lucie Kalkusová 

 

náročnost tématu na úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  X   

praktické zkušenosti X    

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

 X   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
stupeň splnění cíle práce X    
samostatnost při zpracování tématu 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 
X 

   

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 

   

 

Práce vznikla na základě spolupráce se školními družinami na Sedlčansku. Vyzdvihuji práci 

autorky především v praktické části práce, kdy důkladně promyslela, navrhla a na devíti různých 

školách aplikovala program her v přírodě, při nepříznivém počasí variantu upravenou do 

tělocvičny. Realizovaný program byl družinářkami kladně oceněn jako inspirace do jejich vlastní 

praxe. Autorka pracovala s nasazením jak v terénu, tak při vlastní tvorbě práce, reagovala na 

připomínky vedoucí.  

 

 

Práce je doporučena k obhajobě  
 

 

 

 

 



Otázky k obhajobě: 

Ve výsledcích uvádíte, že dívky hodnotily hry lépe než chlapci, jaká byla realita v terénu? 

Čím je to podle vás způsobeno? 

Sama jste všechny programy uváděla, shodují se výsledky získané z dotazníků s tím, co jste 

měla možnost pozorovat? 
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