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Vyjádření k práci a přístupu studenta 

Bakalářská práce je didakticky zaměřená a věnuje se problematice začlenění průřezových témat 

do výuky na 2. stupni základních škol. Průřezová témata jsou povinnou součástí vzdělávání a mají 

rozvíjet zejména jednání, hodnotový systém a postoje žáků. Do výuky se začleňují nejčastěji integrací 

do stávajících vyučovacích předmětů, ať již společenskovědních, nebo přírodovědných. Velký 

potenciál přitom mají v propojení s výukou zeměpisu jak z pohledu obsahu, tak vzdělávacích cílů. 

Právě tyto možnosti vzájemného obohacení průřezových témat a zeměpisu autorka ve své práci 

rozkrývá, a to na úrovni zamýšleného kurikula. Po teoretickém vstupu do tématu a představení 

jednotlivých průřezových témat přistupuje k analýze a zhodnocení propojování průřezových témat 

s výukou vzdělávacích oborů a konkrétně zeměpisu na 2. stupni základních škol. Za tímto účelem 

autorka podrobně prostudovala 56 školních vzdělávacích programů z náhodně vybraných základních 

škol, což jí umožnilo provést základních zobecnění o stavu výuky průřezových témat na českých 

školách.  

Vzhledem ke skutečnosti, že autorka svoji bakalářskou práci obhajuje podruhé, bych ráda upozornila 

na pozitivní změny, ke kterým od minulé verze práce došlo. Autorka bakalářskou práci vhodněji 

zacílila, opustila téma spojené s mapovými dovednostmi a využitím atlasu ve výuce průřezových 

témat a zaměřila se na samotné možnosti začleňování průřezových témat do výuky zeměpisu 

a naopak. Nově byla provedena analýza vybraných školních vzdělávacích programů, která autorce 

umožnila získat základní přehled o stavu začleňování průřezových témat do výuky na 2. stupni 

základních škol. Zde by bylo možné a vhodné navázat na předloženou bakalářskou práci dalším 

výzkumem zaměřeným na realizované kurikulum.  

Pozitivně hodnotím, že autorka prokázala zájem o téma plně korespondující s jejím studijním 

zaměřením. Autorka se poučila ze svých dřívějších formálních chyb, kterých se v naprosté většině 

případů vyvarovala. Po formální stránce bakalářská práce splňuje požadavky na ni kladené.  

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
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