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Diplomantka si klade za cíl představit pojetí výchovy k aktivnímu občanství na 1. 

stupni ZŠ a navrhnout pedagogický projekt, který žákům 1. stupně nabídne možnost vnímat 

sebe sama jako aktivního člena komunity, v níž žije.   

Odborným východiskem práce je představení významu aktivního občanství pro 

podporu demokratického fungování státu v současné době. Práce vychází z aktuálních studií, 

které se postojem k demokratickým institucím a ochotou mladých angažovat se ve veřejném 

prostoru zabývají výzkumně. Pro lepší porozumění možnostem podpory aktivního občanství 

v průběhu vzdělávání srovnává české kurikulární dokumenty se zahraničními, pracuje 

s výsledky srovnávacích studií ICCS a s jejich přispěním formuluje cíle, které by žáci v rámci 

navržené výuky měli naplnit.    

V didaktické části diplomantka volí pro výuku didaktický projekt, představuje 

projektovou metodu v jejích historických a pedagogických souvislostech, uvádí výhody i 

rizika a nabízí obecně didaktický návrh postupu. Na základě teoretické části je navržen 

projekt zapojení žáků do života školní komunity. Práce nabízí postup, jak s žáky jejich 

zkušenost s komunitou školy reflektovat a jak s touto reflexí dále pracovat. Cíl a obsah 

projektu tak vychází z toho, jaké problémy a výzvy žáci vnímají jako aktuální.    

 Autorce se podařilo takový projekt realizovat, provedla žáky všemi fázemi projektu, 

zdokumentovala výstupy práce a ukázala možnosti jejich didaktického využití. Práce je 

limitovaná tím, že autorka do třídy docházela pouze kvůli projektu, proto jsou možnosti 

realizace výstupu projektu a dalších navazujících aktivit v rukou třídní učitelky.  

Diplomantka reflektuje postup práce s žáky, vyhodnocuje jednotlivé kroky a     

nabízí doporučení pro další realizaci a plní tak cíle, které si v úvodu práce stanovila.  

Diplomovou práci hodnotím jako přínos k didakticky málo zpracovanému tématu vzdělávací 

oblasti člověk a jeho svět a občanské klíčové kompetence.  

 
Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 

Otázka k obhajobě: 

Specifikujte znalosti, které žáci během Vámi realizovaného projektu získali. 

Navrhněte způsob, jak získání poznatků hodnotit.  

V Praze dne 12. 5. 2019                           Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. 
                                  Katedra občanské výchovy a filosofie  

       
 


