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Cíl práce: Prokázat, že propojení povinných předmětů ve škole a volnočasových 
neformálních  činností  ve školní družině je přínosné nejen pro děti, ale i pro 
pedagogy (i pro prestiž zájmového vzdělávání). 
 
Bakalářská práce se zabývá využitím prvků zážitkové pedagogiky v praxi školní 
družiny. Její přínos vidím zvláště v sestavení, ale i realizaci zážitkově výukového 
projektu, který tvoří stěžejní část praktické části práce. Před teoretickou částí 
studentka v krátkosti popisuje postup při vzniku této bakalářské práce v kapitole 
Metodika. 
 
Studentka se v teoretické části věnuje objasňování základních pojmů z teorie 
Pedagogiky volného času a zvláště se soustřeďuje na současné trendy v pedagogice 
a na charakteristiku institucí zájmového vzdělávání. Z nich si vybírá školní družinu, 
ve které již pracuje a tím vidí potřebnost zkvalitnění obsahu této nejrozšířenější 
zájmové instituce. Stěžejní kapitola je 3. Zážitková pedagogika, ve které studentka 
rozpracovává důležité mezníky v oblasti zážitkové pedagogiky v ČR a možnost 
využití současného jejího pojetí. Již v teoretické části uvádí přehledně metodické 
kroky tvorby zážitkově výukového programu. 
Velmi zajímavé jsou statistické údaje z MŠMT, kde je jasně vidět závislost počtu ŠD  
a počtu zapsaných žáků 1. stupně ZŠ a povinnosti tvorby ŠVP. 
 
V praktické části studentka uvádí zpracování volnočasového projektu, včetně cíle 
projektu, místa realizace, specifikace 2.oddělení ŠD, ZŠ Novoborská, Praha 9,  délku 
trvání projektu, harmonogram (září – listopad), typ projektu (podle délky, prostředí, 
počtu zúčastněných, organizace, informačních zdrojů, účelu a navrhovatele), 
popisuje prostředí, ve kterém byl projekt realizován, použité pomůcky a způsob 
hodnocení. V kapitole o realizaci projektu studentka rozpracovává jednotlivé klíčové 
kompetence se zaměřením na kompetenci k trávení volného času. 
 
Na projektu kladně hodnotím promyšlenost postupu, motivační hru a její reflexi i 
motivační názvy k jednotlivým týdnům při realizaci projektu. Velmi dobrá byla úvaha 
studentky nezahltit děti pouze cvičeními a hrami v rámci projektu, ale prokládat je 
podle potřeby dětí jinými hrami a spontánními činnostmi. Přínosem pro studentku i 
kvalitu práce byla vlastní tvorba pracovních listů (ČR). Celý projekt je proložen 
fotografiemi dětí při práci nad projektem. Každou činnost studentka rozebírá po 
stránce cíle, pomůcek, popisu cvičení či hry a sama uvádí autentické postřehy a 
reflexe. 
 
Rozsah práce je přiměřený, doplněný přílohami a fotografiemi. Jazyková a stylistická 
úroveň práce je výborná.  
Citované prameny jsou aktuální a v dostatečném počtu. Počet citací v textu je 
přiměřený. Cíl práce byl splněn. 



Otázky: 
1) Jak dlouho jste projekt připravovala a promýšlela? 

2) Spolupracovala jste s učitelkou dětí? 

3) Co jste použila jako důkaz ke zjištění efektivnosti zařazení projektů do obshu ŠD. 

4) Uvedly děti nějaká negativa při reflexi na projekt a jak s nimi budete pracovat. 

5) Počítáte s tím, že seznámíte na pedagogické radě učitele a vychovatele s možností 

využití zážitkově výukových programů? 
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