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Cílem předložené diplomové práce bylo vytvoření projektu vzdělávacího semináře pro 
vedoucí oddílů občanského sdružení Pionýr na základě zjištění vzdělávacích potřeb těchto 
vedoucích a jejich přístupu ke vzdělávání v rámci činnosti ve sdružení.

Práce je rozdělena na tři části. V první se autorka věnuje v náznaku historie dětských 
organizací na území dnešní České republiky a historii dnešního občanského sdružení Pionýr a, 
resp. jeho předchůdců od roku 1945 a problematice vzdělávání vedoucích. Ve druhé části se 
autorka věnuje teorii přípravy vzdělávacího semináře. Poznatky uvedené ve druhé části pak 
aplikuje v návrhu projektu semináře nazvaného „Vedu oddíl, tedy jsem“, který tvoří 
závěrečnou část práce.

K jednotlivým částem a jejich závěrům. 
Historický úvod je přiměřeně rozsáhlý a dá čtenáři základní představu o vývoji organizace a 
peripetiích, kterými prošla v uplynulých 65 letech. Hlavní pozornost je, zcela správně 
v souladu s cílem práce, věnována problematice systému vzdělávání vedoucích v Pionýru a 
také jeho vztahu k systému vzdělávání vedoucích dětských kolektivů požadovanému MŠMT. 
Autorka vychází z interní Směrnice pro přípravu a vzdělávání v Pionýru. Komentuje a uvádí 
do souvislostí s aktivitami pionýrských oddílů (průběžné schůzky a krátké akce, letní tábory)
jednak zaměření vzdělávacích aktivit a jednak formu jejich realizace. Tato část práce je 
přehledná, srozumitelná, autorka prokázala schopnost práce s literaturou a zařazením 
poznatků z ní získaných do kontextu praxe. Velmi dobře jsou zhodnoceny přínosy vzdělávání 
z pohledu sdružení Pionýr a jeho oddílů či skupin, ale také z pohledu samotného účastníka – a 
to nejen z hlediska jeho působení ve sdružení, ale také z hlediska jeho občanského 
zaměstnání, což nebývá část bráno v potaz.
Projektová příprava vzdělávacího semináře zahrnuje všechny významné části a etapy, které 
by příprava vzdělávací akce měla obecně mít. Autorka nezapomněla na analýzu výchozí 
situace – v současné době se často setkáváme s tím, že jsou vyvíjeny, organizovány a 
nabízeny vzdělávací aktivity, které jejich autoři a organizátoři připravují v přesvědčení, že 
jsou tím, co je třeba dělat, avšak nemají jakkoliv zjištěno, že je po těchto aktivitách nějaká 
poptávka, resp., že zvolená forma je přijatelná pro zájemce. Z praktického hlediska by bylo 
vhodné se více věnovat ekonomické stránce projektu. Jsou správně zahrnuty všechny faktory, 
nicméně při přípravě konkrétní akce je třeba stanovit, které výdaje (event. příjmy) jsou fixní a 
které proměnné podle počtu účastníků. Na tomto základě je pak nutné rozhodnout o bodu 
zvratu, tedy minimálním počtu účastníků a stanovit termín, do kdy musí být dosažen, aby se 
vzdělávací akce uskutečnila.
Znalosti získané při přípravě předchozí části autorka zúročila ve vlastním návrhu projektu 
semináře „Vedu oddíl, tedy jsem“. Práce obsahuje informace o charakteru vzdělávání 
pořádaného vybraným pionýrským vzdělávacím centrem (PVC) a analýzu vzdělávacích 
potřeb vedoucích vytvořenou na základě dotazníkového šetření, které mezi nimi autorka 
provedla. Na základě svých osobních zkušeností formulovala 5 hypotéz, na jejichž potvrzení 



nebo vyvrácení zaměřila otázky v dotazníku. Podařilo se jí získat velmi solidní vzorek 
respondentů (55), který můžeme považovat za dostatečně reprezentativní. Z hlediska 
získaných reakcí pak můžeme konstatovat, že navržený obsah i forma vzdělávací aktivity 
reaguje na zjištění uvedená ve výsledcích výzkumu. Autorka celý projekt dopracovala až do 
fáze organizačního a personálního zajištění pilotního semináře. Ten se jí nepodařilo realizovat 
z důvodu nízkého počtu přihlášených účastníků. Z časových důvodů nebylo možno provést 
ověření nízkého zájmu, lze však předpokládat, že došlo k termínové kolizi s dalšími akcemi, 
pořádanými sdružením nebo jeho složkami ve stejném období. Tato skutečnost nicméně 
nedevalvuje kvalitu práce, která byla odvedena. Domnívám se (bez znalosti lektorů), že 
navržený seminář může být pro vedoucí dětských oddílů ve sdružení Pionýr značným 
přínosem.

Celkové zhodnocení:
Autorka při vypracování diplomové práce pracovala samostatně, svůj postup pravidelně 
konzultovala a na připomínky reagovala konstruktivně. Dokáže vyargumentovat svá tvrzení. 
Literaturu a další zdroje využila přiměřeně tématu, korektním způsobem. Vzhledem k cílové 
skupině účastníků vzdělávací aktivity se správně zaměřila na andragogickou problematiku a 
využila příslušnou literaturu.
Doporučuji předloženou práci k obhájení.
U obhajoby by měla autorka odpovědět na následující otázky:

1) Proč je pro organizaci typu Pionýr významné řízené vzdělávání jejich 
členů(dobrovolných vedoucích)?

2) Jaká je reprezentativnost vzorku účastníků vzdělávání, použitého v práci?
3) Jak vidí autorka reálnou využitelnost projektu?

V Praze ,13.5.2010                                         RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA




