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současné škole

   Autorka diplomové práce předkládá rozsáhlý textový materiál (práce má 
112 stran) s jasně formulovaným tématem a logickou strukturou. Obě části -
teoretická i praktická jsou členěny do subkapitol, které mají jasný cíl. 
Sýkorová se tématu věnuje se zájmem i zaujetím. 

   V úvodu teoretické části správně vymezuje předmět svého zkoumání, 
charakterizuje základní pojmy (projekt, projektová metoda, projektové 
vyučování a projektová výuka), píše o původu a vzniku projektového 
vyučování. Oceňuji kupř. fakta o projektovém vyučování v americké 
pragmatické pedagogice, srovnání s českým prostředím, kritický nástin 
samotného projektového vyučování z pohledu žáka, učitele, vlivy okolního 
prostředí ad. Autorka se dále zaměřuje na možnosti využití projektového 
vyučování ve výuce cizího jazyka. Odtud je již "krůček" k dobrému nápadu: 
praktickou část tvoří vlastní návrh projektu, který autorka práce uskutečnila se 
skupinou studentů 2. ročníku jednoho pražského gymnázia ve výuce 
francouzského jazyka pod názvem "Paříž a ... ". Projekt je popsán od fáze 
motivace ("motivace vychází ze zvědavosti a zájmu dozvědět se", říká L.S.) 
přes realizaci, prezentaci až po závěrečnou reflexi a hodnocení. Autorka 
pracuje i s dotazníky účastníků projektu, které pak zasazuje do fáze 
hodnocení. Východiska a aktéry základní situace - charakteristiku skupiny pro 
projektové vyučování popisuje Sýkorová přesně. Správně vymezuje i kritéria 
projektu projektové výuky. Následující vlastní návrh projektu je popsán 
pečlivě a v logické struktuře. Líbí se mi samotný nápad projektu, způsob jeho 
realizace i šíře závěrů, k nimž L. Sýkorová dospívá. Vedle invence, dobré 
míry představivosti a tvůrčího přístupu, prokazuje autorka i schopnost logické 
úvahy, nadání pro strukturované myšlení, výslednou abstrakci i věcnou 
sumarizaci výsledků práce na projektu. Sýkorová má jasný vlastní názor, je 
poctivá i v prezentaci svých pochybností a kritické sebereflexe. Je věcná, umí 
formulovat závěry. Jazyk práce je přesný, jazykový projev kultivovaný, 
střídmý, přesto slovní zásoba bohatá. Práci uzavírá bohatý seznam použité 
literatury a informačních zdrojů. Zajímavý a invenční je i soubor příloh. V něm 
autorka práce připojuje rozsáhlý fotografický materiál z projektu a dotazníky 
pro hodnocení projektu, práce koordinátora, skupiny účastníků projektu ad. 

Práce Lucie Sýkorové na zvolené téma je napsána velmi dobře. Téma je 
pojednáno logicky, s poměrnou šíří i hloubkou. Postupy k realizaci cílů jsou 
správné a účelné. Nápaditá je i praktická část a samotná myšlenka na vlastní 
projekt projektového vyučování. Realizace nápadu i závěry jsou 
profesionální. Práce je přínosná, nese pečeť osobnosti a osobitosti. 
Doporučuji práci k obhajobě se známkou "výborně". 

V Praze dne 22. května 2010 
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