
Posudek rigoroznl prace Mgr. Zdenky Kamaradove

5,Projektova vyuka ve fyzice na zakladni skole"

Cflem pfedlozene prace byla analyza moznosti vyuziti projektove v^uky ve fyzikainim

vzdelavani na zakladni skole, navrzeni nekolika projektu a jejich ovefeni ve skolni praxi.

Celkovy rozsah prace je 133 stran a 127 stran pffloh, soucasti prace je i CD. Prace obsahuje

uvod, ctyfi kapitoly a zaver. V uvodu (prvni kapitole) autorka popisuje cil prace a pouzite

metody. Ve druhe kapitole autorka na zaklade provedene reserse vymezuje pojmy

,,projektova vyuka" a ,:projekt". Dale uvadi deleni projektu zruznych hledisek. V dalsi casti

teto kapitoly autorka pfedklada vysledky podrobne reserse, tykajici se projektu s fyzikalni

tematikou. Uvadi pfiklady projektu, se kterymi se seznamila osobne, pri studiu literatury nebo

je nalezla na internetu. V teto kapitole se autorka take venuje moznostem vyuziti projektu ve

skolnim vzdelavacim programu. Posledni cast druhe kapitoly je venovana podrobnejsimu

popisu projektu FAST, se kterym se autorka seznamila behem sveho studijnfho pobytu na

Slovensku.

V dalsich kapitolach autorka popisuje sve vlastni projekty, ktere realizovala na zakladni skole.

Ve tfeti kapitole jsou to projekty Spotfeba energie, Mojefyzikdlni dilna, Optika pred optikou

a zminen je i Miniprojekt pro ucitele. Ctvrta kapitola je cela venovana popisu celoskolniho

projektu Svetlo, ktery autorka navrhla a uspofadala ve skolnim roce 2003/2004.

V pate kapitole jsou uvedeny zasady spojene s realizaci projektu — zpusoby zadavani projektu,

sestaveni pracovnich skupin, organizace prace, problemy hodnoceni projektu. Uvedeny jsou i

vyhody a nevyhody pouzivani projektove vyuky.

V zaveru autorka shrnuje sve zkusenosti s projektovou vyukou.

Prace je doplnena obsahlym souborem pffloh.

Prace se svym tematem dotyka problematiky, ktera je v soucasne dobe vs skolnim prostfedi

velmi aktualni. Autorka se velmi dobfe seznamila se soucasnym stavem projektove vyuky u

nas i ve svete a v praci ziirocila sve vlastni bohate zkusenosti s projektovou vyukou. Je videt,

ze se ji podafilo prostfednictvfm projektu skutecne aktivizovat zaky nejen ve vlastnich

tfidach, ale i v eels skole. Autorka dobfe popsala vyhody a nevyhody, sance a rizika

projektove vyuky. Ucitel, ktery by uvazoval o zafazeni projektu do sve vyuky, by se na



zaklade teto prace mohl vyvarovat nekterych chyb a problemu, se kterymi se pfi sve vyuce

autorka potykala.

K obsahu prace mam jen nekollk drobnych pfipominek:

Na strane 11, v prvni vete druheho odstavce je chybne slovoprojektoveho.

V zaveru clanku 2.2 postradam odkaz na projekty ^Zajimavosti inisia pobytu" a ^Pfiroda

kolem nds" — nem jasne, kdo akdy t}^to projekty organizoval.

Na strane 29 v posledm'm odstavci je chybna vazba ve vetach.

Na strane 33 ve 4. odstavci je mezi projekty s fyzikalni tematikou uveden i projekt B. Brdicky

,,Plochd tfida vplacatem svete". Pfi blizsim seznameni se s timto projektem je vsak mozne

zjistit, ze se tento projekt netyka fyziky, ale vzajemne komunikace mezi trfdami zaku ve

svete.

Celkove se domnivam, ze prace splnuje pozadavky kladene na rigorozni praci a proto ji

doporucuji k obhajobe.
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