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X Práce obsahuje vlastní výsledky. 
Cíl práce: 

Vyložit metodiku zážitkové pedagogiky, její využití v tématech environmentální 
výchovy a představit prožitkový metodický kurz Orbis Kaktus. 
Struktura práce: 
Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části o rozsahu 55 stran V TČ 
se studentka zabývá rozborem metodiky zážitkové pedagogiky, kde logicky vychází 
z definice pedagogiky. Dále velmi přehledně a věcně zpracovává aspekty zážitkové 
pedag®giky, ve kterých klade důraz na motivaci a zpětnou vazbu. Vzhledem ke 
skupinový, formám, které se v pedagogice zážitku uplatňují, zařazuje i znalosti 
z psychologie (viz kapitola 1.4 Skupinová dynamika). Dalším základním pojmem, 
kterému se studentka věnuje je environmentální výchova. Vymezuje cíle a vysvětluje 
odlišení od ekologické výchovy. Všímá si důležitosti zařazení environmentální 
výchovy jako průřezového tématu do školních vzdělávacích programů. Pro 
fungování a praktické využití environmentální výchovy ve školách upozorňuje na 
vynikající skautskou příručku "Příroda kolem nás" (2008), ze které je možné se 
inspirovat pro činnosti vnimání přírody, pobyt v přírodě, poznávání přírody, hodnota 
přírody a šetrné chování k přírodě. Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny nebo doplněny 
působivými citáty klasiků literatury a filosofů ( např. Aristoteles, Dalajláma, Saint-
Exupéry, Gándhí apod.) 
V PČ představuje studentka projekt Orbis Kaktus, komu je určen, hlavní pilíře 

programu. Stručně charakterizuje historii, garanty i vznik a potřeby vzniku tohoto 
programu. Studentka čerpá z vlastní zkušenosti, coby frekventantka, ale v současné 
době i organizátorka daného programu. V přehledu uvádí hry, které do programu 
zařazuje. U každé hry uvádí o jaký typ hry jde, cíl, min. a max. počet zúčastněných, 
dobu trvání, prostředí a pomůcky. Na konec PČ uvádí evaluaci programu formou 
dotazníku, který předložila účastníkům z minulých let (62). Pro lepší orientaci bych 
doporučila celý formulář dotazníku dát do přílohy. 
Literární zdroje a citace: 
Studentka použila 10 literárních zdrojů, 4 internetové odkazy a další materiály, jako 
vnitřní agendu kurzu Orbis Kaktus. Citace: studentka prokázala znalost práce 
s literaturou a citace jsou podle platné normy-, 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce je na velmi dobré formální i jazykové úrovni. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny. Bakalářskou práci hodnotím jako velmi zdařilou, pouze 
z textu není patrný podíl práce studentky na přípravě a realizaci programu. Dále 
neupřesňuje, zda hry, které uvádí jsou pouze přejaté z vnitřních materiálů kurzu 
nebo se sama podílela na úpravě her a jakým způsobem. 
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Otázky a připominky vedouciho práce: 
Vysvětlete výše uvedené výtky týkající se uvedených her. 
Zamyslete se nad tim, co do kurzu přinášite sama svoji osobnosti. 
Vytvořte variantu některé z her, kterou by mohla využít vychovatelka ve ŠD. 
Návrh hodnocení vedoucího práce nebo oponenta 

X výborně D velmi dobře D dobře D nevyhověl(a) 
Podpis vedoucího práce loponenta: I 
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