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Diplomantka představuje ve své práci téma - Výchova k aktivnímu občanství v projektovém 

vyučování na 1. stupni ZŠ. V teoretické části se autorka zabývá vymezením a historickým 

vývojem projektové výuky, aktivním občanstvím a průřezovým tématem - Výchova 

demokratického občana. Na základě relevantní literatury jsou charakterizovány principy 

projektové výuky a jednotlivé fáze realizace projektového vyučování. Dále autorka 

představuje průřezové téma - Výchova k demokratickému občanství, jeho výchovně 

vzdělávací cíle, jakož i přínos a tematické okruhy v rámci českého kurikula. Z hlediska 

obsahových i formálních kritérií je teoretická část práce v pořádku, kapitoly na sebe logicky 

navazují, literatura je zvolena s uvážením a adekvátně vzhledem k zaměření práce. 

 

V praktické části autorka popisuje přípravu projektu a reflexi projektových dní, jakož i 

výsledky skupinových prací žáků. Z hlediska metodologie praktické části jsou v souslednosti 

popsány jednotlivé fáze projektu, který autorka navrhla tak, aby byl použitelný pro jakékoliv 

téma. Poněkud problematicky působí vyhodnocení výstupů. V závěrečném sebehodnocení 

(str. 63) žáků uvádí autorka tabulky s výsledky v neoznačených tabulkách, bez vysvětlení jak 

k datům přišla, jakou použila metodu k vyhodnocení dat. Navíc pokud používá v 

sebehodnotícím listě (viz příloha č. 2, 6, 11 a 12) škálové hodnocení – určitě není možné 

výsledky uvést pouze v tabulce, ale např. na krabicovém grafu, kde se zohledňuje i průměrná 

hodnota škály (medián) a maxina a minima škály obecně a pak pro jednotlivé případy šetření. 

Ačkoliv teoretická část působí celkem propracovaně, praktická část by z hlediska 

propracování zhodnocení výsledků sebehodnotících listů zasloužila pečlivější vyhodnocení. 

Přesto však -  

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

  

 

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 

Katedra občanské výchovy a filosofie 
M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 



 

 

 

 

Otázky k obhajobě 

 
 

1. Jaké jsou výhody a úskalí projektového vyučování? 
2. Co bylo při realizaci projektu nejproblematičtější, resp. co činilo největší obtíže? 
 

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

  
Doporučuji ji k obhajobě.  
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