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Cíle práce: ,{utorka si klade za lrlavní cíl př'edstavit netradiční ýrr}<ovou metodu _ projektové

vyirčování. Její teoretická část čerpá především z dos|upné odborné literatury a metrldic}gich

příruček. Pral<tiCká část pak vychází z r'iastní autorčiny praxe' Áutorka svoje cíle dobř'e naplnila'

osobně považuji př'edevš;rn praktickorr část za vciice zdaři]ou.

obsahové zpracrrvání: Fředkládaná diplorrrová priice je vhodrrýrn rlidaktickýnl počinem' Práce je

rozrlělena do dvou částí * teoretické a diclaktické [pťaktickéJ, přičemž dir]akiická část vhodně

navazuje a elůslec]ně vychází z části teoretjcké' Předevšírn v praktické části arrtorka prokazuje, že

s projektovou nretociott nejen chce, ale také umí pracovat' Její prakticI<á zkttšenost ftýdenrrí
projekt ve 4' tř'ídě ZŠ] ukazuje na ýhoriy ineýhody užití této nretocly, ariťorka podrobně

;inalyzuje možllosti využrtelncrsti této nretody, je;í pi'aktickó využirí i ťrsI<alí se kterýnise učite]'

které pr'ojektové vyučování aplil<uje, může setkat''

Fornráln{ úprava, jazykaý projev, přílohy: Práce odpovíciá sLarrdardůnr vysokoškolsl<é

kvalifikační práce, projev ailtcrrky ie krrltivovaný, autorka pracuje řádně s literaturou, celkenr

dťrsledně cttuje' oi;čas se objevují př'eklepy, či nevhodný slovoslccl. Teoretická část by měla čerpat

také vícc zcizojaz'yčnó líteratury a internetových portálů [v celé pLrbIikaciJ jen 4 cizojazyčné

zdroje. Př"itom právě inspirace Ve využití Project-bctsecl learníng - [PBI'] v zahraničí by pro české

škoisřví bylo určitě veikýrrr přínosenl. Aurorka vychází výhrac1ně z českých autorů a něi<olika

překlaclů, což ;e šl<oda.

Stručný konrentář hodnotitele: Předkládaná pr;ice působí velice solidně" Oceiiu1i předevšírrr

1lI'opojení teoretické a pr;iktické: části, kteror_t r-r takto koncipovaných prací většinou postrádánr.

Ůceriu1i př"edevšínr didaktic[<ou část předkládané práce, tj' cletai}ní přípravu ťýclerrního projektu a

násjeciné ověřerrí v praxi. Dále pak podrobnou analýzu průběhtr každé hodiny a ce]ého týrine'

Necliybí závěrečná reflexe a zhoclnocení. oceňuji př'edevšírrr to, že autorka se snažila do projektu

zahrnout všechny vyučované přednrěty, projekt tak;istě zísl<al tia hloubce a nríra zapojení žál<a

tím byla naplněna. Dobře clidakticky zvolen byl také zár,ěr celého projekti"r _ navšlívení nruzejltí

exp ozi ce.

|ak isem již'uveclla, teoretickolt část s]rledávám sice za ciostatečně vědecky ltkotvenoti, nicméně
jedná se 'spíše o zdař"iiý kompilát neŽ o skutečně věciecl<ou práci. Chybí zde cizojaz,yčné zciroje a

r.rdkazy na internetclvé por"tály obecně. Právě ze zahranjčí [VB, USA, FR] mťržerlre čerpat cenné

zkušerrclsti stouto ntetodr'lu' Autorka obecttě oporníjí internetové zdroje, což vcinešní době

boiružei nru.síme označit 1ako slabinrr, nikoii jako ýhodLr.



Př.es uvt-:cletlou l<ritikt-t teoretické části shlerjávárn před1oŽetroi-t cllplomovol-t pr'áci jal<u }rvalitrrí

didal{tiCi(ý počin a k př'ihli:rinr'rtí prárlě i< prakticl<é části lroc]notírn práci klaclně.

CItázkyaírkoly:Vyhleclejtealespoňc]vainternetovépor.tái1,,l<tcrépřinášíinlormaceaProiect-
baserl leonling _ [PBLJ a zhocjrrot'te jejich přínos pro praktickou výu}<u.
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