
Posudek na diplomovou práci

Název: Projekt vzdělávacího kurzu pro sdružení Pionýr 

Autor: Jana Krotilová 

Studijní obor: PedF UK v Praze - obor pedagogika 

   Diplomová práce Jany Krotilové se týká života dětské organizace Pionýr, druhé největší 

dětské organizace v ČR. Na začátku jsem byl zvědavý, jaký je cíl této práce, protože s touto 

organizací mají mnozí občané středního a vyššího věku jisté a ne vždy pozitivní zkušenosti. 

Cílem práce jsou cílená zjištění zájmu členů sdružení, teritoriálně v Ústeckém kraji, o 

vzdělávání výchovných pracovníků, otázka např. jaký typ kurzů jim v současné nabídce chybí 

při vytváření projektu vzdělávací akce. Cílem práce bylo zpracovat návrh projektu 

vzdělávacího semináře pro sdružení Pionýr na základě analýzy současné nabídky 

vzdělávacích akcí. Ten by měl sloužit jako předloha pro konání obdobných vzdělávacích akcí. 

Kurz by měl seznámit účastníky kurzu s různými oblastmi vzdělávání v občanském sdružení 

Pionýr. Já bych se přimluvil za to, aby cíl byl jasně dán jako jeden hlavní a eventuálně několik 

dílčích (pro přehled). 

   V první části - historické - poukazuje autorka diplomové práce na vývojové etapy Pionýra 

od doby svého vzniku. Nic proti tomu, jde o stručný přehled. Ale protože autorka nepoužila 

příliš široký výběr literatury, jde o mírně jednostranný pohled. Ale především popisuje 

pionýrskou organizaci jako bárku zmítanou oceánem vnějšího působení a okolních změn. 

Zapomněla na to, že tato organizace nebyla pouze touto chuděrkou bárkou, ale po několik 

generací dětmi manipulovala, byla údernou silou komunistických vůdců, a mnohdy její 

úderně politická činnost vycházela od samotných funkcionářů a také běžných oddílových 

vedoucích (samozřejmě že se našly výjimky, které rovněž znám). Jedinou útěchou může být 

fakt, že pokud není válka, nebo pokud nemáme zavřené rodiče, tak dětství prožijeme i 

radostně rovněž s dětmi pod vlajkou Pionýra. Končím s ideologickými vývody (ale Pionýr byl 

po mnoho desetiletí vývoje výraznou ideologickou organizací, tak si to snad mohu dovolit). 



   Proto je jistě zajímavější část po tomto minimalizovaném historickém exkurzu. Tj. situace 

po roce 1989. A to informace např. z oblasti celoživotního vzdělávaní a organizace Pionýra. 

   V následující kapitole se věnuje projektování - projektová část přípravy vzdělávacího 

semináře. Vybrala si pohled managerského charakteru, který zvláštně rozdělila na 

"Účastníky", "Atmosféru", "Teorii" .... Zajímalo by mne, odkud čerpala informace či vzor při 

členění této části diplomové práce. Nechtěl bych příliš polemizovat s členěním, ale název pro 

kapitolu "3.3.3.2. Teorie" je zvláštní. 

   Ovšem hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout projekt semináře "Vedu oddíl, tedy 

jsem!". Tohoto úkolu se zhostila s přehledem včetně toho, že si předtím diplomantka zjistila 

potřeby vedoucích či vychovatelů Pionýra. A to je dobře. Věřím, že nás s tímto projektem 

seznámí během prezentace diplomové práce a současně věřím, že tímto může dojít ke 

kvalitativně vyšší úrovni dalšího vzdělávání pionýrských pracovníků. 

Diplomová práce Jany Krotilové splňuje požadavky na vypracování, lze ji připustit k 

obhajobě, v této chvíli ji hodnotím …………………………………………….
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