Posudek
téma Integrace České
na diplomovou práci Michaely Marešové zpracovanou na
republiky do Evropské Unie
Unii na
Diplomová práce je zaměřena vzhledem k našemu členství v Evropské
Diplomantka uchopila
velmi aktuální prob|ém, na integraci České republiky do Evropské unie.
komplexní studijní materiál pro
zadané téma s ohledem na svoji profesionální orientaci a vytváří
zkušenosti,
učitele, který by mu měl usnadnit cestu k výuce sledovaných problémů. Vychází ze
povrchně, bez ohledu
že se toto téma nevyučuje na školách s dostatečným důrazem a poněkud

na dopad na každodenní život občanů.

ČR v EU a
Celá diplomová práce má dvě části. První pojednává obecně o členství
Ve druhé, didakticky
vytváří tak soubor podkladů pro zpracování druhé praktické části práce.
k tématu
orientované části je shromážděn, utříděn a podrobně zhodnocen materiál vztahující se
hodiny. Za velmi
určený pro výuku na gymnáziích. Tato část práce ústí ve vytvoření vzorové
okruhů, navrhuje
přínosné považuji to, že autorka strukturuje celé téma do několika tematických
výstupů,
konkrétní didaktické metody, vytváří přehled klíčových kompetencí, očekávaných
rozvíjející samostatně
klíčových pojmů návrhy aktivit.. Důraz klade na aktivizující formy výuky
a
Přílohy
obsahují ukázky pracovních listů.
myšlení žáků.

práci, která je správná jak
Jedná se jednoznačně didakticky orientovanou diplomovou
literaturou a četnými odkazy.
po obsahové, tak po formální stránce. Pracuje s bohatou
V

průběhu obhajoby by díplomantka měla odpovědět na tyto otázky:

1.

Které podkladové studijní materiály považuje za nejvhodnější pro žáky, a které pro
učitele a proč?

2.

Které didaktické metody považuje na základě svých zkušeností za nejvhodnější pro
výuku tohoto tématu na gymnáziích?

Diplomantka

diplomové práce velmi úspěsně. Prokázala
se vypořádala se zadáním

výsledů. Hlavní výsledky
schopnost samostatného a tvořivěho myšlení a zobecnění dosažených
Metodického portálu
své práce publikovala v několika oponovaných článcích prostřednictvím
RVP.

doporučuji
Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci velmi kladně a

obhajobě.
Klasifikace: výborně
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