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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
Předložená práce se zabývá možností využít zážitkovou pedagogiku ve výuce fyziky. S nápadem 
zpracovat toto téma přišla sama autorka a v první kapitole práce uvádí i důvody, které ji 
k zážitkové pedagogice jako metodě využitelné i ve výuce fyziky přivedly. Obsah této kapitoly  
lze  vnímat i jako osobní výpověď autorky ohledně jejího světonázoru i postoji ke vzdělávání 
obecně, ale protože zážitková pedagogika nepůsobí holisticky pouze na žáka, ale uvažuje a její 
použití je velmi ovlivněno i celou osobností učitele, rozhodly jsme se s autorkou tuto kapitolu do 
textu práce zařadit. Je tak patrné, z jakého postoje autorka vycházela. Veškerý další text – jak 
shrnutí teoretických východisek, metodické poznámky, tak náměty na aktivity jsou již zpracovány 
tak, aby byly univerzálně využitelné. 
  
Autorka práce sepsala čtivý přehled vybraných teoretických východisek zážitkové pedagogiky 
(druhá kapitola) a pro vybrané fáze uvádění aktivity i zásady aplikace metodiky zážitkové 
pedagogiky (třetí kapitola). Toto je cenný výstup práce pro případné další zájemce o tuto 
problematiku. 
 
Druhý, rozsahem významnější výstup práce tvoří čtvrtá kapitola s konkrétními náměty na šest 
aktivit. Autorka se zaměřila spíše na aktivity, které jsou vhodné mimo prostředí školní třídy, 
využívající např. školní výlet či nějakou formu terénních cvičení, některé z nich lze ale po úpravě 
využít i přímo ve škole. Aktivity do běžných hodin tak zůstávají jako téma pro další tvorbu. 
Dalším aspektem, který chci vyzvednout je, že se autorka nedržela pouze „standardního učiva“, 
ale vytvořila i aktivity zabývající významu fyziky jako vědy či vedoucí k zamyšlení žáka nad 
sebou a světem. 
 
Velmi oceňuji, že i přes nestandardní průběh druhého pololetí školního roku 2019/2020, autorka 
nerezignovala na pilotáž aktivit, některé z nich upravila pro online výuku a získala tak cennou 
zpětnou vazbu od skutečných žáků. 
 
Autorka pracovala celou dobu samostatně a svědomitě.   
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 
Otázky týkající se obsahu práce jsme s autorkou dořešily již v průběhu jejího zpracování. 
 
Ovlivnila tato bakalářská práce pohled autorky na zážitkovou pedagogiku jako metodu? Domnívá 
se autorka, že získané znalosti či aktivity bude moci uplatnit ve své výuce? Případně jak 
konkrétně. Má v plánu vytvářet a publikovat další aktivity? 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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