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TÉMATA PRACÍ  
Náměty témat diplomových, bakalářských a ročníkových prací; jednotlivá zadání je možno 
upravovat v souladu se vzdělávacími a vědeckými potřebami instituce, nicméně jejich rámec 
má vycházet z činnosti Pionýra. 
 
Psychologie, pedagogika, andragogika 
 

 Principy činnosti otevřeného volnočasového klubu 

 Účinné formy motivace dobrovolníků 

 Věkové zvláštnosti dětí v neformálním vzdělávání (podle jednotlivých věkových 
kategorií – nejmladší, mladší školní věk, starší školní věk, 15 plus) 

 Rozvoj klíčových kompetencí v neformálním vzdělávání (podle věkových kategorií)  

 Volnočasové aktivity zaměřené na děti se SVP (specifickými vzdělávacími potřebami)  

 Integrace dětí se SVP do běžného kolektivu v rámci neformálního vzdělávání 

 Plánování výchovně vzdělávacího procesu v neformálním vzdělávání 

 Výchovný dopad Pionýra v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu 

 Vliv zapojení do činnosti Pionýra na volbu profese 

 Návaznosti školního a mimoškolního vzdělávání 

 Spolupráce (spoluúčast) s rodiči dětí se SVP na průběhu neformálního vzdělávání 

 Metodika her a zábavné činnosti pro děti se SVP v jednotlivých věkových kategoriích 
(nejmladší, mladší, starší, 15 plus) 

 Vzdělávací systémy pro děti se SVP ve světě 

 Vnitrospolková participace jako výchovná metoda 

 Vliv výchovy k participaci na veřejný život obce 

 Využití a rozvoj nabídky výchovných programů v Pionýru 
 
 
Řízení 
 

 Marketing Pionýra (hlavního spolku) 

 Marketing pionýrské skupiny (pobočného spolku) 

 Zdroje financování pionýrské skupiny 

 Finanční stabilita pionýrské skupiny 

 Nemovitosti v Pionýru – jejich využití a hospodaření s nimi 

 Účetní postupy a řešení v Pionýru 

 Rozvoj lidských zdrojů v Pionýru – úskalí a návrhy řešení 

 Účinnost vzdělávacího systému Pionýra 

 Řízení oddílu (užívané manažerské postupy) 

 Zhodnocení postupů při přípravě a realizaci oddílové činnosti 
 
 
Prezentace, komunikace PR 

 

 Jak veřejnost vnímá činnost spolku Pionýr 

 Jaké je povědomí veřejnosti o symbolice Pionýra 

 Jak je v současné době chápán přínos činnosti Pionýra 

 Vztah členů ke spolku (firemní kultura, sounáležitost) 

 Propagační materiály Pionýra a jejich využitelnost 

 Používání grafického manuálu (korporátní identita ve spolku dětí a mládeže)  

 Public relations pionýrské skupiny 

 Sociální sítě jako nástroj prezentace spolku 

 Dokumentace a prezentace činnosti – současné trendy 
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Bezpečnost, prevence rizik 
 

 Školení bezpečnosti práce a jejich účinnost 

 Hodnocení rizik při činnosti Pionýra a účinná opatření 

 Analýza pojistných událostí 

 Požární předpisy a jejich uplatnění při činnosti 

 Aplikace požárně bezpečnostních pravidel ve stavbách a užívaných prostorách 

 Způsoby zdravotního zajištění činnosti 

 Principy vzdělávání pracovníků v první pomoci (četnost, rozsah, účinnost) 

 Výchova a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti první pomoci 

 Hygiena provozu při různých formách činnosti 
 
 


