
                                             Hodnocení bakalářské práce 
                                            Posudek oponenta 

 

 

 

Jméno a příjmení studenta:  Jana Šťávová 

Téma bakalářské práce:       Využití prvku zážitkové pedagogiky ve školní družině 

Oponent práce:                      PhDr. Ivana Nováková  

 

 

 

      Autorka si zvolila téma důležité pro praxi, přemýšlí nad významem volnočasových aktivit 

zařazených do programu školní družiny, které mohou nejen sloužit jako zábava, ale i prohlubovat a 

rozvíjet znalosti získané v průběhu vyučování. Vedle Úvodu zařadila i kapitolu Metodika, kde 

seznamuje čtenáře se zdroji, které prostudovala a které tvoří teoretické zázemí její práce. 

     Teoretická část je zpracována podrobně  za využití dostatečného rozsahu odborné literatury, jsou 

zde odkazy i na příslušné zákony. V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy, je zde rozebrána 

problematika, která souvisí s pedagogikou volného času. Autorka dokázala vybrat podstatné 

informace vzhledem k tématu i k zaměření práce ( např.omezení jen na zvláštnosti mladšího 

školního věku). Kapitola 3., Zážitková pedagogika, obsahuje i metodický postup tvorby 

zážitkového výukového programu. V závěru teoretické části jsou uvedeny aktuální informace o 

školní družině, vysvětluje pojmy rámcový a školní vzdělávací program, pedagogický projekt. Teorie 

je zpracována přehledně, zahrnuje okruhy, které se vztahují k tématu, objasňuje srozumitelně 

základní pojmy. 

   Pro praktickou část si studentka zvolila vypracování projektu pro děti ve školní družině (2. a 

4.třída), jeho realizaci a vyhodnocení. Ze vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“ si vybrala téma 

„Místo, kde žijeme“. Popsaná příprava projektu a jeho popis svědčí o promyšlenosti, o tom, že 

autorka má jasnou představu o cíli svého snažení. Je zde zahrnuta nejen organizační stránka, ale i 

zásady chování, způsoby hodnocení dětí. Autorka pečlivě zaznamenává u každé činnosti cíl, 

pomůcky a popis činnosti. Projekt hodnotím kladně i po stránce obsahové. Studentka prokázala 

značnou míru tvořivosti, znalost dětské psychiky, schopnost promýšlet jednotlivé úkoly tak, aby 

směřovaly k danému cíli, byly zároveň pro děti zábavné i poučné.Dokázala i pružně reagovat na 

vzniklé situace a přizpůsobit se potřebám a věku dětí ( např. Mé prázdniny v ČR). U každé činnosti 

zaznamenala i reakce dětí a vlastní komentář. Důležité je, že autorka zvolila i vhodný nástroj pro 

posouzení efektivity projektu. Na začátku a na konci žáci vyplňovali didaktický test, jehož výsledky 

měly prokázat účinnost zvoleného postupu. Vyhodnocení pracovního listu se věnuje v osmé 

kapitole, kde uvádí výsledky k jednotlivým otázkám. Prokazuje, že účast na programu přinesla 

dětem nejen smysluplnou zábavu, ale i poučení. Moje připomínka se týká prezentace výsledků, bylo 

by vhodné je zpracovat do tabulky nebo jiným přehledným způsobem. Následuje krátká 

sebereflexe, v ní uvádí, že zjišťovala, které činnosti děti ne/bavily, co je rušilo, co jim vyhovovalo. 

Škoda, že tato zjištění v textu neuvádí.  

   V Závěru shrnuje základní myšlenky uvedené v práci, hodnotí vytváření a realizaci projektu a 

jeho význam pro děti. Je pozitivní, že snažení autorky se neomezuje jen na napsání bakalářské 

práce, ale má v úmyslu pokračovat navazujícím projektem na  téma „Naši sousedé“. 

   Studentka vytvořila hodnotný a smysluplný zážitkový program pro děti ve školní družině, který 

zábavnou formou doplňuje školní výuku, tento program zrealizovala a zhodnotila. Je za tím vidět 

velký kus poctivé práce. Výsledky mohou být navíc využity v praxi, stát se inspirací pro tvorbu 

podobných programů.  

   Rozsah práce je přiměřený, pracovala s aktuální odbornou literaturou, formální úprava práce je 

dobrá, v závěru jsou přílohy vztahující se k projektu, text doplňují obrázky. Pozitivně je možné 

hodnotit i stránku jazykovou a stylistickou. Cíl práce byl splněn. 

 



Otázky k obhajobě: 

1. Jakým způsobem jste tvořila projekt, co Vám nejvíce pomohlo, co byste udělala příště 

jinak? 

2. V čem vidíte hlavní rozdíly mezi dětmi 2. a 4. třídy při práci na projektu? 
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