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Diplomová práce se zabývá problematikou projektového vyučování realizovaného ve školní 

praxi. 

Téma práce vykrystalizovalo z diskuze o tom, jak sama autorka vnímá jako důležité 

začleňovat do každodenní výuky aktivizační strategie, které mohou zatraktivnit výuku 

biologie, a zároveň díky diskuzi, co přesně ve školním prostředí slovo „projekt“ znamená. 

Zajímalo ji, jak české školy k projektové výuce přistupují, jak dodržují klíčová specifika této 

výuka, která ji odlišují od ostatních forem výuky a která byla předmětem diskuze v rámci 

didaktických předmětů. Navíc chtěla zjistit, jak projektová výuka působí na samotné žáky.  

 

Tím vykrystalizovalo zaměření diplomové práce, ve které si autorka stanovila cíle, které 

rozdělila na hlavní a vedlejší: 

 

Hlavním cílem je: 

 Analyzovat, jak je projektová výuka realizována (s hlavním zaměřením na vyšší 

a nižší gymnázia a výuku biologie) 

 Prozkoumat, jaký má projektová výuka vliv na žákovo učení.  

 

Dílčími cíli pak analyzovat: 

 Jaký má projektová výuka vliv na zvýšení oblíbenosti biologie u žáka 

(či předmětu ve kterém je jí vyučováno) 

 Jak projektová výuka ovlivňuje žákovu aktivitu, přístup k učivu 

 Jaká témata jsou projektovou výukou realizována nejčastěji 

 Jaký je způsob hodnocení projektové výuky 

 

Na základě těchto cílů byly stanoveny 2 hlavní výzkumné otázky: 

1) Jak učitelé nahlížejí na projektovou výuku? 

2) Jak žáci vnímají projektovou výuku? 

 

V rámci literárního přehledu autorka sepisuje a přibližuje témata či termíny jako: historie 

projektové výuky, pilíře projektové výuky, co je to projektová výuka a prezentuje úskalí 

v koncepci projektové výuky, roli učitele a žáka v rámci této organizační formy výuky 

a v neposlední řadě také přehledně mapuje literární prameny, které se projektové výuce (dále 

jen PV) věnují a tím i dokládá, kde je možné nalézt protichůdné vnímání na realizaci PV 

oproti původním myšlenkám Dewey a Kilpatricka. 

Teoretickou část autorka podpořila vhodnou a širokou škálou českých i zahraničních 

literárních zdrojů, které v textu náležitě citovala. Autorka s literárními zdroji pracovala 

poctivě, zkoumala, následně vyřazovala a hledala další relevantní zdroje, čímž sepsala 

zdařilýa ucelený rešeršní úvod na zadané téma.   

 

Pro praktickou část autorka zvolila v rámci sběru dat metodu polostrukturovaného rozhovoru; 

přičemž a pro potřeby triangulace polostrukturované rozhovory doplňuje o zúčastněné 

pozorování, k němu pak zdařile volí dvě skupiny rozhovorů, kdy výpovědi učitelů dokresluje 

i skupinově vedenými rozhovory se žáky. Celkem autorka vedla 12 rozhovorů s učiteli, 

přičemž jeden je uveden jako samostatný příklad, neboť nesplňoval podmínku, stanovenou 

pro potřeby výzkumu, aby se jednalo o učitele z gymnázia; nicméně v práci je ponechán jako 

příklad „dobré praxe“ s ukázkou až ideálně prováděné PV v reálném školním prostředí. Jak 

uvádím i výše, rozhovory s učiteli a zúčastněné pozorování výuky bylo doplněno o skupinové 



rozhovory se žáky, přičemž se výzkumu zúčastnilo celkem 50 gymnaziálních žáků z vyššího 

(23) i nižšího (27) stupně. 

 

Tento přístup oceňuji, neboť pro dokreslení problematiky PV, která je řešena kvalitativním 

výzkumem, je nezbytné hledat doplňující a ukotvující zdroje, které podpoří relevanci 

potřebnou pro vyhodnocení dat. 

Data získaná pomocí polostrukturovaných rozhovorů autorka následně zpracovala metodou 

zakotvené teorie; přepsaná data v textovém souboru v první fázi analýzy kódovala procesem 

otevřeného kódování. Propojení souvislostí a vztahů jednotlivých kategorií mezi sebou 

jí umožnila druhá část analýzy dat zakotvené teorie - kódování axiální, k němuž využila 

paradigmatického modelu. 

 

Ráda bych na tomto místě ocenila pracovitost studentky, se kterou data zpracovávala 

a přemýšlela o jejich seskupování a zakreslení do finálních výstupů.  

 

Výsledky práce jsou vhodně diskutovány a s ohledem na potřeby kvalitativně vedeného 

výzkumu autorka předkládá v textu i nosné výzkumné zprávy. 

 

Práce dle mého názoru představuje kvalitní výzkumná data a jejich výsledky jsou cenné pro 

učitele didaktických a pedagogicko-psychologických předmětů zajišťujících pregraduální 

přípravu budoucích učitelů, ale zejména pro učitele v reálné praxi. Nejen z tohoto důvodu 

byla část výsledků již prezentována v podobě posteru na zahraniční konferenci ve Florencii, 

ale další výsledky budou týkající se vnímání PV učiteli a jejich žáky budou prezentovány 

i samotnou autorkou na konferenci Projektové vyučování a další aktivizační strategie 

ve výuce přírodovědných oborů konané letos v listopadu na Pedagogické fakultě UK. 

 

Co se týká přístupu diplomantky k sepisování práce, pak jako školitelka práce musím 

vyzdvihnout nasazení, s jakým pracovala v průběhu celého období od zadání práce. 

Na každou konzultaci chodila vzorně připravená, veškeré připomínky ihned zapracovávala 

do textu a odesílala k pročtení a případným dalším úpravám, diskutovala práci také emailem 

a přicházela s možnými pohledy na základě dalších dostudovaných literárních pramenů.  

 

Přestože se autorka na některých místech nevyhnula gramatickým chybám, či stylistickým 

neobratnostem, považuji předkládanou práci za velmi zdařilou a výsledky problematiky PV 

doporučuji publikovat v příhodném učitelském či didaktickém periodiku.  

 

S ohledem na právě uvedené nemám k předkládané práci připomínky a doporučuji ji 

k obhajobě i dalšímu řízení a hodnotím stupněm výborně. 
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