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Název práce:  
Projektová výuka, její realizace a vliv na žákovo učení 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
X Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…): 
Analyzovat, jak je projektová učiteli výuka realizována. Prozkoumat, jaký má 
projektová výuka vliv na žákovo učení. Dílčí cíle sledovaly 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 a jaký je způsob hodnocení projektové výuky. 
Základní výzkumné otázky položené v úvodu práce: 
Jak učitelé realizují projektovou výuku?  
Jak žáky ovlivňuje projektová výuka realizovaná ve školní praxi?  
Jak je v českých literárních a internetových zdrojích koncipovaná metodika 
projektové výuky?  

Struktura (členění) práce:  
Práce je velmi rozsáhlá (140 stran včetně příloh z toho 122 stran textu), 
přesto je v ní snadná orientace díky preciznímu členění na 9 kapitol a 
mnoho podkapitol.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Literární zdroje použité v práci považuji za dostatečné a jsou v práci správně 
citovány. 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?  
Použité literární zdroje české i zahraniční jsou relevantní. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto 
výsledky adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce obsahuje vlastní výzkum autorky. Autorka vedla polostrukturované  
rozhovory s 11 resp. 12 učiteli gymnázií (SŠ), kteří realizují projektovou 
výuku, a s 50 žáky, kteří se projektové výuky účastnili. Získaná data autorka 
zpracovala metodami kvalitativního výzkumu – zakotvená teorie. Vybrané 
teze respondentů byly okótovány, roztříděny a zpracovány. Výsledkem je 
rozsáhlá studie, která mapuje mnoho aspektů projektové výuky na našich 
školách z pohledu učitelů i z pohledu žáků. Všechny metody a výsledky jsou 
podrobně diskutovány. Na závěr autorka shrnula všechny teze respondentů 
výzkumu ve vztahu k paradigmatickým modelům. 
Vybrané kapitoly této práce bych doporučila přečíst všem, kteří chtějí zařadit 
do své výuky projektové vyučování. Za cenné považuji v teoretické části 
práce vymezení pilířů projektového vyučování, a v praktické části 
pojmenování problémů, s nimiž se učitelé potýkají. Na druhou stranu učitele 
jistě v procesu zařazování projektové výuky podpoří kladné hodnocení žáků, 
které se nese téměř všemi částmi rozhovoru. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Práce je na vysoké formální úrovni. Schémata jsou jasná a přehledná. 
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Tabulky jsou přehledné. Použité zkratky jsou řádně vysvětleny. Text je čtivý, 
srozumitelný, bez gramatických chyb a překlepů. Nejslabším místem práce 
z hlediska jazykového jsou přímé výpovědi respondentů – to ale není chyba 
nebo problém autorky. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce považuji za splněné. 
 

Otázky a připomínky: 
V čem vidíte příčinu, že se didaktici nemohou shodnout na definici 
projektové výuky? 
Proč jste jako jeden ze zdrojů nevyužila Moderní didaktiku Roberta Čapka?  
I tam je kapitola věnovaná projektové výuce. 
Učitelé jako obtížné označili hodnocení projektové výuky. Máte návrh, jak 
hodnotit, aby měli učitelé v ruce nástroj a žáci došli spravedlivého ocenění? 
Proč podle vás učitelé raději stanovují cíle projektů sami, místo aby nechali 
výběr na žácích? 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta: 
 
X výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


