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   Předložená diplomová práce má 81 stran a je doplněna šesti přílohami, které 
funkčně doplňují text. Členění práce je přehledné a vychází z logiky 
zpracovávaného projektu. Autorka si vybrala téma, které je v didaktické literatuře 
velmi frekventované, ale ve školní praxi se stále objevuje řada otázek souvisejících 
s efektivním využitím této formy výuky. Volba tématu umožnila autorce vhodně 
propojit teoretické znalosti z obou předmětů její aprobace. V rámci diplomové práce 
si chtěla ověřit možnosti využití projektu ve výuce cizího jazyka. 

   V teoretické části diplomové práce na základě studia adekvátní odborné literatury 
vymezila základní pojmy vztahující se k projektové výuce a k jejími začlenění do 
školních vzdělávacích programů. Charakterizovala role žáka a učitele v 
projektovém vyučování a pojmenovala úskalí, která jsou s realizací projektové 
výuky spojená. Počet informačních zdrojů je dostatečný a autorka prokázal, že se v
odborné literatuře k danému tématu dobře orientuje. 

   Praktickou část práce tvoří projekt výuky, zpracovaný pro hodiny francouzského 
jazyka na stření škole. Autorka podrobně popsala jeho přípravu, realizaci se 
studenty jednoho pražského gymnázia a jeho závěrečné hodnocení na základě 
reflexe a sebereflexe jak studentů, kteří se projektové výuky zúčastnili, tak autorky, 
která projekt připravila a zrealizovala. Získané informace autorka analyzovala a v 
závěru práce přehledně utřídila. Prokázala jednak, že je schopna ve své učitelské 
praxi využít tvořivě teoretické znalosti získané v průběhu studia, jednak že dokáže 
svou přípravu i realizaci výuky kriticky posoudit a zhodnotit. 

   Formální stránka diplomové práce splňuje požadavky kladené na diplomovou 
práci. Citace literatury v textu práce i seznam literatury v jejím závěru odpovídá 
normě. 

Závěr: 

Předložená práce po obsahové i formální stránce splňuje požadavky kladené na 
práci tohoto druhu. Je možné ji doporučit k obhajobě. Při ní by měla autorka 
charakterizovat jaké pozitivní možnosti nabízí využití projektů ve výuce a kde jsou 
jejich meze. V souvislosti s tím by měla zhodnotit, zda a jakým způsobem 
zkušenosti získané při zpracování diplomové práce zúročí ve své další profesní 
činnosti. 
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