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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 68 
Počet stránek příloh: 18 
Počet titulů v seznamu literatury: 38 

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 

Formální zpracování Uasnost tématu, rozčleněněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod 

Využití výzkumných empirických metod 

Využití praktických zkušeností 

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce 

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol 

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi 

Vhodnost prezentace závěrů práce 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 



Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Vysvětlete prosím, v čem vidíte rozdíly mezi tematickou výukou a projektem. Tuto otázku 
vám kladu v souvislosti s následujícími citacemi z vaší práce, v nichž vidím určitý rozpor: 

• "I když má tematická výuka k projektům blízko, nejde o totožné způsoby práce. " (s. 
17) 

• "Projekt Jak se žilo ve starověkém Řecku" (s. 45) 
• " Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat výukový projekt a tematickou výuku 

s názvem Jak se žilo ve starověkém Řecku ... " (s. 65). 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

V důkladně zpracované teoretické části autorka prokázala dovednost koncipovat 
teoretickou studii na základě četných odborných publikací. Oceňuji logický a přiměřeně 
"široký" výběr problémů, které se vztahují k naplnění cíle práce [i kdyžjeho formulaci 
vnímám jako ne zcela přesnou - srv. např. formulaci v Úvodu (str. 8) a Závěrech (str. 65)]. 
Za hlavní přínos práce (především pro autorku a konkrétní školu) považuji snahu autorky o 
propojení teorie s praktickou aplikací ve výuce tzv. průřezových témat (viz tabulka str. 46 -
53). Určité rezervy práce vidím zejména v kapitole 8 (Realizace projektu). I přes pokus o 
analýzu (viz cíl práce) zůstává tato část spíše v rovině "popisu" realizovaných činností. 
Také celkové zhodnocení projektu (viz 8.2) by si dle mého názoru zasluhovalo hlubšího 
rozboru. 
Z formálního hlediska je práce na dobré úrovni (i když se výjimečně objevují překlepy, 
chyby ve větné interpunkci či formulaci - např. s. 12, s. 41, 42, s. 55). Dokumentární 
hodnotu má i kvalitní fotografická příloha. 
Závěr: I přes výše uvedené výhrady lze konstatovat, že Dita Witzová předložila kvalitní text, 
který je v souladu s požadavky na bakalářskou práci. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji. 

Navrhovaná klasifikace: Dle výsledku obhajoby - výborně až velmi dobře. 
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Datum, podpis: 7. 6. 2010 PhDr. Ivana Tvrzová 


