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1. Navrhněte, jak by měly být ideálně formulovány vzdělávací cíle ve ŠVP družiny, 
případně z čeho by tyto cíle měly vycházet.

2. Jak by mohla družina konkrétně spolupracovat s místními organizacemi?
3. Jak by šlo zajistit, aby měla náplň družiny více činností charakter?
4. Která evropská země je podle Vás v oblasti mimoškolní péče pro ČR nejvíce 

inspirativní?

Předložená diplomová práce je věnována aktuálnímu a zajímavému tématu -
zájmovému vzdělávání a jeho funkcím ve vztahu ke školní jednostranné zátěži. Práce je 
rozdělena na dvě části. 

Teoretická část analyzuje součastný stav vzdělávací politiky v kontextu zájmového 
vzdělávání. Konkrétněji jsou prezentovány aktuální otázky zájmového vzdělávání v ČR a 
Evropě. Dále je pozornost věnována dílčím tématům jako zájmové vzdělávání, volný čas, 
zátěž apod. 

Praktická část práce obsahuje výzkum zacílený na přínos zájmového vzdělávání u 
žáků základních škol. Nejdříve je v obecné rovině představen školního vzdělávací plán 
školní družiny v kontextu současných kurikulárních dokumentů ČR. Dále je v praktické části 
provedena obsahová analýza pěti ŠVP školních družin. Provedení této analýzy vycházelo 
ze tří kategorií – legislativa, cíle a obsah vzdělávání. Kladně hodnotím detailní představení 
výzkumného vzorku a libereckého kraje, což podporuje komplexnost provedené analýzy.

Hlavním cílem práce je dle autorky vytvořit návrh ŠVP školní družiny obsahově 
vhodný pro region Liberec a Jablonec nad Nisou. Při sestavování programu se autorka 
zaměřila na kompenzaci jednostranné zátěže školního prostředí.

Práce obsahuje dlouhou přílohu, ve které jsou představeny jednotlivé ŠVP družin
z měst Liberec a Jablonec. Delší pasáže v podobě jednotlivých ŠVP místy nepodporují 
orientaci v textu. Práci místy narušují výrazy patřící do obecné češtiny („berou“, „víc“, „pár“), 
neformální formulace nenáležící do odborného textu a drobné překlepy. Z obsahového 
hlediska je práce v pořádku, ale zejména v teoretické části by bylo podnětné rozšířit 
autorský text vůči citacím a pokusit se informace více interpretovat vlastními slovy. Citace 
odpovídají citační normě a jsou do textu vhodně začleněny.

Závěrečné vyhodnocení výzkumné části je výstižné a srozumitelné. Oceňuji
propojení tématu s praktickou zkušeností autorky a upozornění na činnosti kompenzující 
zátěž školního prostředí, projekty, spontánní činnosti, relaxační techniky, ale také 
mimoškolní péči v zahraničním kontextu.

Na základě výše uvedených skutečností práci hodnotím známkou 1/2. 


