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Anotace 

Diplomová práce Projektové vyučování a jeho využití v současné škole pojednává 

o možnostech, které nabízí projektové vyučování. Na vzdělávání v našich školách jsou 

kladeny požadavky, které jsou formulovány v rámcových vzdělávacích programech 

v podobě vzdělávacích cílů. Realizace projektového vyučování napomáhá naplňování 

těchto cílů a přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Tato práce poukazuje 

na vhodné využití projektů ve výuce cizích jazyků. V praktické části je navržen konkrétní 

projekt na téma Paříž a…, který byl zrealizován se studenty gymnázia ve výuce 

francouzského jazyka. Jeho průběh je podrobně  popsán od motivace a plánování, přes jeho 

realizaci, prezentaci až po závěrečnou reflexi a hodnocení projektu. Pro závěrečnou reflexi 

a hodnocení projektu byly pro studenty sestaveny celkem tři dotazníky. Zároveň byla 

stanovena kritéria hodnocení, podle kterých může projekty studentů hodnotit 

vyučující/koordinátor. Tento návrh projektu spolu s dotazníky pro hodnocení je možné 

využít, po drobných úpravách, jako model pro další projekty ve výuce cizích jazyků 

zaměřené na reálie studovaného jazyka. 

Klíčová slova: projektové vyučování, projekt ve výuce cizího jazyka, klíčové 

kompetence, cíle vzdělávání. 



Abstract 

The diploma thesis The Project Method and its Potential Application in Contemporary 

Education deals with the potential which this method offers. Requirements on the Czech 

education are formulated in the Framework Education Programmes which are presented 

by the educational objectives. Working on projects helps to fulfil these objectives and 

helps to achieve and develop individual key competencies. This diploma thesis refers 

to appropriate use of the projects in teaching foreign languages. In the practical part, there 

is a plan of a concrete project on the theme Paris and … which was carried out with 

students of grammar schools in the subject French language. The project itself is described 

in the practical part, starting from motivation and detailed planning, then describing 

realization, final presentation and reflexion on the project. For the final reflexion and 

assessment, three types of questionnaires were compiled. Also, the criteria for assessment 

were assigned, which can be used for assessing the work by teachers or coordinators. 

The project with its questionnaires can be used, after slight changes, as a model for further 

projects in teaching foreign language with the focus on realia of the studied country.   

Key words: project teaching, projects in teaching languages, key competencies, 

educational objectives. 
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Úvod 

Od konce 20. a počátku 21. století dochází k zásadním proměnám českého školství. 

V dnešní škole již není učivo cílem, ale prostředkem pro rozvoj osobnosti. Nové pojetí 

základního vzdělávání spočívá ve využití dovedností a zkušeností, načerpaných ve škole, 

v běžném životě. V rámcových vzdělávacích programech jsou formulovány cíle 

vzdělávání, které je třeba ve škole realizovat a klíčové kompetence, které je nutné utvářet a 

postupně rozvíjet. Škola je postavena před úkol naučit žáky samostatně vyhledávat a 

zpracovávat informace, vybavit žáky metodami samostatného řešení problémů, aby nebyli 

pouhými přijímači hotových informací, které jim učitel předává. Měli by být aktivní, 

podílející se na svém vzdělávání a zodpovědní za svou práci a její výsledek. Neustále 

se měnící podmínky v oblasti profesionálního i osobního života nutí jedince k neustálému 

učení, proto je nezbytné vybavit žáky schopností se celoživotně učit a vzdělávat. Aby bylo 

možné všech těchto požadavků dosáhnout, je nutné volit různé vzdělávací postupy, odlišné 

metody a formy výuky. Jedním z takových modelů výuky může být právě projektové 

vyučování.  

Projektové vyučování umožňuje žákům získávat informace poutavou a zajímavou 

formou. Práce na projektech je pro žáky motivující, nejenže získávají nové vědomosti, 

dovednosti a zkušenosti, ale využívají a rozvíjí již ty nabyté. Žáci se učí spolupracovat, 

respektovat názory druhých, diskutovat, argumentovat, učí se prosazovat své názory, 

náměty a nápady. Žáci se při projektovém vyučování učí vyhledávat informace v literatuře, 

na internetu, v dalších sdělovacích prostředcích a ty pak dále zpracovávat a kriticky 

vyhodnocovat. Projekty umožňují propojit školu se životem, aby pro žáky tyto dva světy 

nezůstávaly zcela odděleny. Projektové vyučování vede žáky k samostatnosti, tvořivosti, 

toleranci. Napomáhá integraci poznatků z různých oborů a oblastí, integruje vyučovací 

předměty, tím žáci získávají ucelenější informace a učení se pro ně stává smysluplnějším. 

V projektovém vyučování se také mění role učitele, který přestává být tím, kdo sděluje 

žákům vytříděné hotové informace, stává se z něj koordinátor a konzultant, který směřuje 

žáky správným směrem. Dnes se tedy v projektovém vyučování vidí nový prostředek 

k naplnění cílů vzdělávání.  

Mým záměrem bylo vyzkoušet si projektové vyučování v praxi. V teoretické části 

diplomové práce se nejprve zabývám původem a vznikem projektového vyučování 
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v americké pragmatické pedagogice a poté jeho pronikáním do české pedagogiky. Dále se 

věnuji vymezení pojmů projekt, projektová metoda, projektové vyučování a projektová 

výuka v odborné literatuře. Při studiu literatury, zaměřené na projektové vyučování, jsem 

se soustředila zejména na témata, která jsem uplatnila při tvorbě návrhu projektu 

do praktické části. Další dvě kapitoly se tedy týkají fází řešení průběhu projektu a typů 

projektu; tzn. podle jakých kritérií projekty rozlišujeme. V teoretické části jsem se také 

zabývala rolí žáka a učitele v projektovém vyučování, jaké jsou přednosti a úskalí tohoto 

typu výuky, jakým způsobem hodnotit při projektovém vyučování a jaké je využití 

skupinové a kooperativní výuky v projektovém vyučování. Mým aprobačním předmětem 

je francouzský jazyk, proto jsem jednu kapitolu teoretické části věnovala tématu, jaké jsou 

možnosti využití projektů ve výuce cizího jazyka.  

Praktická část obsahuje vlastní návrh projektu, který jsem zrealizovala se skupinou 

studentů pražského gymnázia ve výuce francouzského jazyka. V této části práce je popsán 

a analyzován průběh projektu od motivace a plánování, přes jeho realizaci, prezentaci až 

po závěrečnou reflexi a hodnocení projektu. Pro závěrečnou reflexi a hodnocení projektu 

jsem pro studenty sestavila celkem tři dotazníky a zároveň stanovila kritéria hodnocení, 

podle kterých jsem projekty studentů hodnotila. Sami studenti měli možnost hodnotit 

závěrečné prezentace projektů svých spolužáků, a to jak ústně, tak za pomocí dotazníku. 

V dalších dvou dotaznících jsem se dotazovala na názory studentů na konkrétní projekt, 

co je na projektu zaujalo, co by změnili na jeho koncepci, v jakých předmětech se již 

s projekty setkali, co považují na projektovém vyučování za přínosné, co naopak jim 

nevyhovuje. Dále mě zajímalo hodnocení mé funkce jako koordinátora projektu. Studenti 

také dostali dotazník pro sebehodnocení a hodnocení práce celé skupiny, kdy hodnotili 

sami sebe, co se jim dařilo v průběhu práce na projektu, co naopak nedařilo, která fáze 

projektu je nejvíce zaujala, v jakých fázích projektu využívali francouzský jazyk a v jakých 

jazyk český. Studenti také reflektovali, co by při příští práci na projektu udělali jinak, co se 

naučili nového, jak se jim spolupracovalo a také co nového se naučili od svých spolužáků. 

Dotazníky jsem vyhodnotila v praktické části a celkové shrnutí uvádím v závěru 

diplomové práce. Pro vlastní sebereflexi jsem si položila několik otázek pro vyhodnocení 

konkrétního projektu a projektové vyučování obecně. Zamýšlela jsem nad tím, co mě 

zaujalo na projektovém vyučování, co se mi podařilo při jeho realizaci, co se mi naopak 

nepodařilo, co bych změnila při další realizaci projektu, zda došlo k nějakým změnám 

v jeho průběhu oproti návrhu projektu, zda byly splněny stanovené cíle, co bylo pro mě 
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přínosem projektu, co mě při jeho realizaci překvapilo, jaké konkrétní klíčové kompetence 

byly projektem rozvíjeny, jaké aspekty byly hodnoceny pozitivně a jaké negativně, a to jak 

z mého pohledu, tak z pohledu studentů. 
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1. Původ a vznik projektového vyučování 

1.1 Projektové vyučování v americké pragmatické pedagogice 

     Projektové vyučování se v Americe začalo rozvíjet na počátku 20. století. V této době 

dochází v USA k prudkému rozvoji vědy, industrializaci, urbanizaci a demokratizaci 

společenského života, je tedy potřeba najít nový jiný způsob výchovy pro mladé generace, 

aby byly schopné obstát v těchto měnících se podmínkách. Stávající způsob výchovy 

na principech herbartovské pedagogiky přestával byl vhodný a řešením pro tuto situaci 

ve společnosti se ukázala být progresivní výchova, která se od 70. let 19. století začala 

v USA rozvíjet. Hlavním představitelem této výchovy byl americký profesor filozofie, 

psychologie a pedagogiky John Dewey. Tato výchova vycházela z myšlenek a tradic 

významných klasiků evropské pedagogiky a byli jimi J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi a 

J. F. Fröbel. J. Dewey zdůrazňuje, že dítě má ve škole žít svým přirozeným životem. Učení 

nespočívá v pasivním naslouchání, ale zejména v aktivní činnosti. Jedním z jeho hesel je 

„learning by doing“ (učení konáním). Původně toto heslo zformuloval již F. W. Parker, 

který prosazoval aktivitu dětí, jejich samočinnost a zrušil členění vyučování na jednotlivé 

učební předměty, vyučování se stalo pracovním a ve třídě nepanovalo tradiční ticho a 

pořádek. F. W. Parker byl ředitelem univerzitního ústavu School of Education, jehož 

součástí byla Deweyova experimentální laboratorní škola, kterou založil v roce 1896, kde 

ověřoval svoji pedagogickou koncepci. Pracovní činnost dětí byla pro J. Deweye 

východiskem a základem veškerého vyučování. J. Dewey se stal významným teoretikem a 

také jedním z prvních tvůrců pracovní školy v praxi. J. Dewey stavěl do popředí zájem 

dítěte a jeho zkušenost. Na základě praktické práce rozvíjel u žáků místo vědomostí 

zkušenosti. Ve zkušenostech viděl nástroje, které člověk používá k řešení problémů. Nové 

zkušenosti člověk získává, když se setká s novou problémovou situací, kterou nedovede 

řešit s dosavadními zkušenostmi, řešení musí tedy hledat pomocí myšlení a experimentace. 

Při vyučování doporučoval používat problémové situace, které jsou pro učení velmi 

přínosné, tímto dal podnět k rozvíjení problémového vyučování a problémových  metod. 

J. Dewey požadoval spojení školy se životem, kde se dítě přímo učí životem. Toto pojetí 

nejlépe vystihuje následující příklad: „Slyšel jsem, že v jistém místě mají plovárnu, kde se 

mládež učí plovati, aniž jde do vody, a to tím způsobem, že se stále cvičí v jistých 

pohybech, které jsou pro plování nutné. Když se tázali jednoho z mladých mužů, který se 

takto cvičil, co dělal, když přišel do vody, odpověděl lakonicky: Potopil jsem se. Tento 
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případ se opravdu stal; kdyby se byl nestal, zdálo by se, že je bajkou, vymyšlenou výslovně 

za tím účelem, aby typicky ukázal mravní vztah mezi školou a společností. Škola nemůže 

býti přípravou pro život ve společnosti, leč pokud sama v sobě vytvoří typické podmínky 

života ve společnosti“ (Dewey, 1950. s. 198; In Cipro, 2002, s. 11). John Dewey neužíval 

termínu projektová metoda, ale dal k této metodě teoretický základ a je tedy považován 

za iniciátora této koncepce.  

William Heard Kilpatrick se stal stoupencem, žákem a pokračovatelem J. Deweye, když 

se vrátil ke studiu pedagogiky na učitelskou kolej Kolumbijské univerzity v New Yorku. 

W. H. Kilpatrick vyšel z Deweyova řešení problémů a vytvořil projektovou metodu. 

Působil také jako vysokoškolský učitel, vzdělával učitele a ředitele škol, proto jeho 

myšlenky mohly ovlivnit praxi škol. Koncepční základ této metody vymezil ve své první 

studii The Project Metod v roce 1918. V projektovém vyučování v pojetí W. H. Kilpatricka 

je kladen důraz na praktičnost výchovy a její sociální význam. Jeho snahou bylo učinit 

vyučování zajímavým, smysluplným, aby se mu žáci oddávali „z celého srdce“. Považoval 

projektovou metodu spíše za prostředek k výchově charakteru než za metodu rozvíjení 

poznatků. Žák si osvojuje postoje k učební látce, k věcem a jevům, o nichž se učí. Žák by 

se neměl učit abstraktní pojmy na teoretické úrovni, ale studovat specifické otázky a 

situace, postupně objevovat, pozorováním dojít k pochopení svých problémů. Žák se učí 

díky projektům, které vyplývají z jeho přirozené touhy učit se. Projektové vyučování mělo 

umožnit propojení teorie s praxí, aby se škola stala místem, kde by dítě skutečně žilo. 

V projektech W. H. Kilpatrick viděl zájmová centra, která jsou pro žáka motivující svým 

praktickým cílem a jeho uskutečněním. W. H. Kilpatrick navrhl následující čtyři fáze 

řešení projektu: stanovení cíle, plánování, provedení a zhodnocení. Ve své definici 

projektové metody W. H. Kilpatrick poukazuje na praktický charakter projektů: „Projekt 

jest určitě a jasně navržený úkol, který můžeme předložiti žáku tak, aby se mu zdál životně 

důležitým tím, že se blíží skutečné činnosti lidí v životě“ (Valenta, 1993, s. 4). 

1.2 Projektové vyučování v české pedagogice 

Do Československé republiky pronikala progresivní výchova ve 30. letech 20. století. 

Evropské hnutí nové výchovy, které bylo zaměřené na dítě a jeho individualitu, obohatila 

progresivní výchova o sociální hledisko – výchova měla sloužit jako nástroj rozvoje 

demokracie a reformy společnosti. Čeští pedagogové se s názory pragmatických pedagogů 



 13 

shodovali zejména při kritice herbartovské školy a při hledání podoby školy pro vznikající 

demokratickou republiku. Herbartovské škole se vytýkalo, že záměrně potlačuje 

přirozenou aktivitu dítěte, ve třídě panovalo úplné ticho, žák jen seděl s rukama za zády a 

poslouchal výklad učitele. Dbalo se na pamětné učení teoretických poznatků, které žáci ani 

nechápali. Učitelova autorita byla tak veliká, že si žáci vůbec nedovolili položit mu otázku.  

Josef Úlehla byl první, kdo u nás vystoupil proti herbartovské škole a to v 80. letech 

19. století. Školu kritizoval za její nepřirozenost a odtrženost od skutečného světa. 

Vyzdvihoval vlastní zkušenost dítěte a zdůrazňoval jeho potřeby samočinnosti a 

samoučení. Dílo J. Úlehly mělo význam pro pozdější hnutí reformních škol.  

Proměna české školy nastává až s konkrétními snahami Václava Příhody. Byl ovlivněn 

pragmatickou pedagogikou natolik, že její principy byly součástí návrhu na reformu školy 

v roce 1928. Škola se měla stát jednotnou, vnitřně diferencovanou. „Učení má být částí 

životního pochodu, nikoliv pouhou přípravou na život. Nestačí již jen činná škola, ale 

moderní škola se musí stát opravdovou školou pracovní, jež má přesně vytyčený cíl. 

Moderní škola pracovní zdůrazňuje činnost, zejména samočinnost, hledání, shánění, 

přemýšlení a citové reakce. Práce se tu jeví metodou, či principem, kterým se formuje 

všecko vyučování i samostatná výchova“ (Příhoda, 1936, s. 160; In Kratochvílová, 2006, 

s. 30). Pracovní škola se stala základní učební ideou. Jejím cílem nebyla jen vzdělanost, ale 

také výchova a pěstování charakteru jednotlivce. Znaky pracovní školy byly práce, činnost, 

duševní samočinnost a také zájem dítěte, který vyplýval z jeho potřeby. V. Příhoda 

přichází s pojmem škola produkční. „Pracovní škola spočívala na samočinnosti žákově a 

snad i na výchově k tělesné práci, produkční škola zdůrazňuje ještě výsledek práce, 

vymyšlení, vynalezení, zhotovení, analyzování, obracení v mysli něčeho, co má pro žáka 

nebo pro společnost důležitost hodnoty kulturní, intelektuální, estetické nebo i 

hospodářské“ (Příhoda, 1930, s. 365; In Dvořáková, 2009, s. 32). Škola produkční nejvíce 

odpovídá teoretickým principům projektového vyučování. Příhodův vliv na školství byl 

značný. Od roku 1929 začaly vznikat pokusné reformní školy, kde byla ověřována idea 

spojení školy se životem spolu s prvky projektového vyučování. Učitelé pokusných škol se 

inspirovali daltonským plánem, winnetskou soustavou, problémovým a projektovým 

vyučováním. Učení vycházelo z vlastního zájmu žáka a mělo být založeno na aplikaci 

poznatků. Žák měl být aktivní a vlastním úsilím získávat vědomosti.  
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Dalšími propagátory projektové metody v pracovní škole u nás byl pedagog Rudolf 

Žanta a představitel reformní pedagogiky Stanislav Vrána. Dále ovlivnil naše školství 

ve 30. letech teoretik činné školy a činnostního vyučování Jan Uher. Základem činné školy 

se stala, obdobně jako v pragmatické a reformní pedagogice, aktivita a samočinnost dítěte.  

Po druhé světové válce projektová metoda v našem školství upadá v zapomnění a znovu 

se s ní setkáváme až v 90. letech 20. století. Zpočátku učitelé museli čelit četným nesnázím 

v zařazování projektového vyučování do výuky. Situace se ale zlepšila s vydáním 

vzdělávacích programů Obecná škola a Národní škola. Nejvíce příznivá doba 

pro zařazování projektů do výuky však nastává až s příchodem rámcových vzdělávacích 

programů a tvorbou školních vzdělávacích programů. Projekty umožňují naplňovat 

současné vzdělávací cíle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

2. Cíle vzdělávání v současné škole 

Potřeba nové vzdělávací strategie pro 21. století se objevuje ve školském dokumentu 

v tzv. Bílé knize (2001). Konkrétní požadavky na změnu školy jsou v podobě vzdělávacích 

cílů formulovány v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a 

v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia. 

2.1 Cíle základního vzdělávaní 

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence 

a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace 

blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování 

těchto cílů (RVP ZV, 2007, s. 12): 

 Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní 

učení.  

 Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení 

problémů.  

 Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci.  

 Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy 

vlastní i druhých.  

 Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a 

zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti.  

 Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a 

v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 

prostředí i k přírodě. 

 Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být 

za ně odpovědný.  

 Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a 

duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi.  

 Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi 

při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.  
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 2.2 Cíle gymnaziálního vzdělávání 

Vzděláváním ve čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií se 

usiluje o naplnění těchto cílů (RVP G, 2007, s. 7):  

 Vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni, kterou předpokládá 

RVP G. 

 Vybavit žáky širokým vzdělanostním základem na úrovni, kterou popisuje 

RVP G.  

 Připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu 

uplatnění.  

Projektové vyučování napomáhá realizaci vzdělávacích cílů základního a 

gymnaziálního vzdělávání a také utváření a postupnému rozvíjení klíčových kompetencí 

žáků. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a Rámcový vzdělávací 

program pro gymnázia umožňují integraci poznatků v rámci jednotlivých vzdělávacích 

oblastí. Řešení problémů ze života a orientace na produkt v projektovém vyučování dávají 

integraci poznatků vhodný rámec. Projektové vyučování je možné využít i při plnění cílů 

průřezových témat. 

2.3 Klíčové kompetence  

Klíčové kompetence představují soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 

hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti 

a budoucí uplatnění v životě. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými 

způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy 

jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí 

směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole 

probíhají. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány kompetence k učení, 

kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a 

personální, kompetence občanské, kompetence pracovní. Ve vzdělávání na čtyřletých 

gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií se usiluje o další rozvíjení klíčových 

kompetencí, které žáci získali v základním vzdělávání. Na čtyřletých gymnáziích a 

na vyšším stupni víceletých gymnázií by si žák měl osvojit kompetenci k učení, kompetenci 

k řešení problémů, kompetenci komunikativní, kompetenci sociální a personální, 
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kompetenci občanskou, kompetenci k podnikavosti (RVP ZV 2007, s. 12; RVP G, 2007, 

s. 9). 

Nejrůznějšími projekty se mohou více či méně utvářet a rozvíjet jednotlivé klíčové 

kompetence. V praktické části, v podkapitole 11.5 „Sebereflexe projektového vyučování“, 

uvádím, které kompetence  byly podpořeny a rozvíjeny zrealizovaným projektem. 
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3. Vymezení základních pojmů projekt, projektová metoda, 

projektové vyučování a projektová výuka 

Když se hovoří o projektovém vyučování používá se různých pojmenování, někdy 

hovoříme o projektech, projektové metodě a projektové výuce. V této části terminologicky 

vymezím pojmy projekt, projektová metoda, projektová výuka a projektové vyučování, jak 

jsou tyto pojmy pojednávány v odborné literatuře a to v historickém i novodobém pojetí.  

3.1 Projekt 

S. Velínský (1932; In Kratochvílová, 2006, s. 34) definuje projekt jako „určitě a jasně 

navržený úkol, který můžeme předložiti žáku tak, aby se mu zdál životně důležitý tím, že 

se blíží skutečné činnosti lidí v životě.“ 

Definice profesora R. Žanty (1934; In Valenta, 1993, s. 4) zní: „Projekt je účelně 

organizovaný souhrn myšlenek seskupených kolem důležitého střediska praktického 

vědění, směřující k určitému cíli.“ 

V. Příhoda (1936, s. 161; In Kratochvílová, 2006, s. 34) vymezuje projekt jako 

seskupení problémů, projekt je vlastním podnikem žáka, musí mít určitý cíl a uspokojivé 

zakončení. S pojetím projektu jako žákova podniku se setkáváme i u ředitele zlínských 

pokusných škol S. Vrány (1936; In Grecmanová, Urbanovská, Novotný, 2000, s. 63), který 

charakterizuje projekt jako „podnik, který jde za určitým cílem, a to podnik žákův, který 

nese za jeho výsledky odpovědnost.“ 

V těchto definicích uvedených autorů je projekt úkol, určité seskupení problémů, 

podnik, který je  žákovi blízký, je pro něj životně důležitý a který směřuje k určitému cíli, 

přičemž žák za něj nese odpovědnost.  

Novodobější pojetí projektů vidíme u Maňáka a Švece (2003, s. 168), kteří popisují, že 

projekt je „komplexní praktická úloha (problém, téma), spojená se životní realitou, 

kterou je nutno řešit teoretickou i praktickou činností, která vede k vytvoření adekvátního 

produktu.“  
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Z. Kalhous a O. Obst (2002, s. 299) uvádějí, že projekt je úkol komplexního 

charakteru vycházející přímo z praktických potřeb, či úkol s praxí úzce spojený, který 

žáci mají s pomocí vyučujícího řešit. Úkol musí být zajímavý a významný, aby se s jeho 

řešením žáci identifikovali, aby jej přijali za svůj a se zájmem jej řešili.  

Velmi podobně definuje výukový projekt i O. Šimoník (2003, s. 58) jako komplexní 

pracovní úkol, při jehož řešení si žáci současně osvojují nové vědomosti a dovednosti. 

Dále uvádí, že „důležitější než vlastní cíl je cesta k tomuto cíli, proces poznávání, aktivní 

a samostatná myšlenková i praktická činnost žáků při řešení dílčích úkolů a problémů, 

s kterými se žáci v průběhu realizace projektu setkávají.“ 

Pro M. Pasche (1998, s. 160) je projekt „výroba skutečného produktu, který představuje 

souhrn dosavadních zkušeností získaných v dané oblasti.“ 

J. Henry (1994, s. 12; In Kratochvílová, 2006, s. 36) vymezuje 6 kritérií pro jakousi 

pracovní definici projektu a to z pohledu žák, projekt a učitel.  

Žák: 

1) (obvykle) vybírá téma projektu; 

2) vyhledává vlastní zdroje materiálu; 

3) prezentuje závěrečný výsledek - produkt; 

4) vede svou práci samostatně. 

Projekt: 

5) má rozsáhlejší podobu, trvá delší dobu; 

Učitel: 

6) přijímá roli poradce. 
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3.2 Projektová metoda 

S projektem úzce souvisí projektová metoda, která bývá v odborné literatuře definována 

následovně: 

 „Projektová metoda je vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému 

zpracování určitých projektů a získávají zkušenosti praktickou činností a 

experimentováním. Projekty mohou mít formu integrovaných témat, praktických problémů 

ze životní reality nebo praktické činnosti vedoucí k vytvoření nějakého výrobku, 

výtvarného či slovesného produktu“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 184). 

J. Kratochvílová (2006, s. 37) pojednává o projektové metodě jako „o uspořádaném 

systému činností učitele a žáků, v němž dominantní roli mají učební aktivity žáků a 

podporující roli poradenské činnosti učitele, kterými směřují společně k dosažení cílů a 

smyslu projektu. Komplexnost činností vyžaduje využití různých dílčích metod výuky a 

různých forem práce.“ 

 3.3 Projektové vyučování a projektová výuka 

„V našich podmínkách se většinou ustálily pojmy projektové vyučování a projektová 

výuka“ (Kratochvílová, 2006, s. 40). Většina autorů si vybírá k používání ten či onen 

termín a nečiní mezi nimi rozdíl, takže je i ve své práci budu vnímat jako synonyma.  

Pedagogický slovník definuje pojem projektové vyučování následovně: „Projektové 

vyučování je vyučování založené na projektové metodě“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, 

s. 184). 

H. Grecmanová, E. Urbanovská vnímají projektové vyučování jako „vyučovací formu, 

která je ve srovnání např. s frontálním vyučováním i jinými formami výuky významně 

komplexnější, protože projekty jsou složeny z četných rozmanitých fází, využívají všechny 

sociální formy a metody učení a zaměřují se na vysoce žádané oblasti učebních cílů“ 

(Petri, 1991, s. 205; In Grecmanová, Urbanovská, 1997, s.  39). 

„W. H. Kilpatrick považuje projektovou výuku za plánovitou a srdečnou činnost, která 

probíhá v sociálním prostředí a při které se využívá zkušenost a dosahuje se určitého 

stupně poznání nebo vědění. Při práci na projektu se stáváme podle tohoto pedagoga 
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lepšími občany, ohleduplnými, rozumně kritickými, se sebedůvěrou, připravenými na nové 

sociální podmínky“ (Dewey, Kilpatrick, 1935; In Grecmanová, Urbanovská, Novotný, 

2000, s. 63). 

Pro projektové vyučování jsou důležitá následující hlediska, která formuluje F. Singule 

(1992, s. 20): 

1. Žák má určitý vliv na výběr tématu. 

2. Proces učení s tímto aspektem se vyznačuje otevřeností. Program učení není 

před začátkem projektu pevně stanoven jako fixní a shora daný. 

3. Projekt souvisí s mimoškolní skutečností. Vychází z žákových prožitků a není 

jen náhradní skutečností pro předepsané vyučování. 

4. Předpokládá se, že žáci pracují na projektu z vlastního zájmu, že je práce 

baví, tudíž není potřeba vnější motivace. 

5. Učební projekty vedou ke konkrétním výsledkům. 
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4. Fáze průběhu řešení projektu 

Práce na řešení projektu probíhá ve fázích. Podle W. H. Kilpatricka by se při realizaci 

projektu měly respektovat čtyři hlavní kroky (Valenta, 1993, s. 6; In Kalhous, Obst, 2002, 

s. 300). 

4.1 Záměr 

V první fázi se definuje podnět, problém k řešení, ujasňuje se smysl projektu a stanovují 

se cíle projektu. Projekty mohou vzniknout spontánně – ze zájmu žáků, náhody, specifické 

motivace, nebo mohou vycházet od učitelů z pedagogické situace. Téma projektu souvisí 

s látkou, přesahuje však více předmětů. V této fázi je třeba formulovat, o co v projektu 

přesně půjde, proč daný projekt vůbec uskutečnit.  

4.2 Plán 

Při plánování se vytyčují základní otázky či témata, určují se typy činností, které 

umožní nalézt odpovědi na dané otázky. Dále se zpracuje časové rozvržení projektu, jak 

dlouho bude projekt probíhat, místo, kde se projekt uskuteční, jaké pomůcky a materiály 

budou potřeba, vymezí se také, kdo všechno se projektu účastní, rozdělují se role a úkoly 

ve skupině či individuálně, projednají se možnosti výstupů projektu. Plánují především 

žáci, protože projekt je jejich záležitost. Vyučující vše sleduje a žáky do jisté míry 

usměrňuje, aby byl projekt realizovatelný a aby co nejlépe splnil stanovené cíle. V této fázi 

je vhodné využít brainstorming, při kterém se zapisují podněty pro řešení projektu, 

informační zdroje, ze kterých je možné čerpat, další nápady, asociace, návrhy na výstupy 

projektu, apod. Poté je nutné, aby vyučující pomohl žákům navrhnuté myšlenky utřídit a 

posoudit, co je a není možné realizovat. Fáze plánování je velmi důležitá, do určité míry 

ovlivňuje úspěšnost celého projektu.  

4.2.1 Brainstorming 

Hlavním smyslem brainstormingu je vyprodukovat co nejvíce nápadů a potom posoudit 

jejich užitečnost. Brainstorming umožňuje tvořivé vytvoření nápadů a návrhů řešení 

problému a ty pak slouží jako účinná východiska pro další fáze a metody řešení daného 
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problému. Je možné organizovat brainstorming např. jako vstup do skupinové výuky, 

projektové výuky, diskusní metody, individuální výuky apod. 

Pravidla brainstormingu 

1. Nepřipouští se kritika žádných navrhovaných řešení, nápadů. Posuzování 

nápadů se odkládá až do další fáze. 

2. Podporuje se naprostá volnost v produkci nápadů. Tato volnost produkce 

předpokládá neformální, tvůrčí klima ve třídě. 

3. Pozornost je zaměřena na vyprodukování co nejvíce nápadů. 

4. Každý návrh, nápad se musí zapsat. 

5. Inspirovat se při vytváření nových nápadů již vyprodukovanými 

(a zapsanými) nápady (Maňák, Švec, 2003, s. 164). 

Postup brainstormingu 

Autoři J. Maňák a V. Švec (2003, s. 165) uvádějí, že brainstorming lze uskutečnit 

v několika krocích: 

1. Zopakovat nebo napsat nebo vyvěsit na připraveném posteru pravidla 

brainstormingu – to umožní žákům, aby si pravidla mohli v průběhu 

brainstormingu připomenout. Je-li třeba, žáky rozdělíme do skupin. 

2. Napsat problém na tabuli nebo jej zformulovat se žáky jako společnou výzvu, 

např. Hledáme všechny možnosti, jak …v případě, že žáci pracují 

ve skupinách, je tento krok realizován ve všech skupinách, eventuelně 

i za asistence učitele. 

3. Produkce nápadů – k jejich vytváření se nabízí dva přístupy – strukturovaný 

přístup – může být uplatněn následovně – ve třídě se utvoří kruh a jeden žák 

po druhém dostává příležitost říci svůj nápad. Pokud některý žák v daném 

okamžiku nápad nemá, řekne jen „další“ a pokračuje jeho soused (Robson, 

1995, s. 37; In Maňák, Švec, 2003, s. 165). Tímto přístupem se do produkce 

nápadů zapojuje každý a také je snazší zapisovat vyslovené návrh. Častěji 

užívaný je nestrukturovaný přístup, který spočívá ve spontánní produkci 

nápadů, takže kterýkoliv žák může kdykoliv vyslovit svůj návrh. 
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4. Všechny nápady i ty na první pohled nereálné se zapisují tak, aby byly 

pro všechny viditelné. 

5. Nápady se nechají „uležet“ – nezačne se s nimi hned pracovat. Inventář 

vyprodukovaných nápadů se např. vystaví ve třídě, aby se k němu mohli žáci 

vracet. Další hodinu se tyto nápady posuzují. Není nutné tento krok vždy 

začleňovat – záleží, jak náročný je problém, na jaké další metody 

brainstorming navazuje, na čase, který je k dispozici apod.  

6. Hodnotí se vyprodukované a zapsané nápady. Zde se uplatňuje kritické 

myšlení. Pro hodnocení vytvořených nápadů je vhodné zpracovat seznam 

kritérií, který umožní nápady lépe posoudit, roztřídit apod. Při kritické 

analýze vyprodukovaných nápadů a návrhů řešení mohou pomoci otázky 

typu: Je nápad reálný? Lze jej realizovat? Je časové nenáročný? Nevyžaduje 

jeho realizace příliš složité operace? Je nápad užitečný? 

4.3 Provedení 

Při realizaci projektu se postupuje podle předem stanoveného plánu, je možné a někdy 

nutné provádět určité úpravy. Vyučující je v této fázi spíše v pozadí, pokud je potřeba 

pomáhá, radí, usměrňuje. O roli žáka a učitele v projektovém vyučování pojednávám 

v 6. kapitole. Velmi důležitou součástí projektu je jeho prezentace. Žáci představují 

výsledky své práce, ke kterým dospěli. Prezentace výstupu může být písemnou či ústní 

formou. Výstupem projektu může být plakát, PowerPointová prezentace, představení, 

koncert, výstava, přednáška, časopis, videozáznam, internetové stránky, apod. Projekt se 

může prezentovat ostatním spolužákům ve třídě, jiným třídám, rodičům, veřejnosti. 

Výstupy projektu mohou být vyvěšeny ve třídách nebo na chodbách ve škole.   

4.4 Hodnocení 

Na hodnocení se podílejí jak žáci tak vyučující, hodnotí se všechny etapy projektu, 

hledají se další varianty řešení či postupů, může vést i k plánování dalších projektů. 

Hodnocení projektového vyučování se podrobněji věnuji v 8. kapitole.  
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5. Typy projektů  

Projekty třídíme podle různých kritérií, mezi tato kritéria řadíme například účel 

projektu, časový rozsah, dále rozlišujeme projekty podle navrhovatele, podle počtu žáků, 

podle místa, podle velikosti, atd. 

Podle účelu: 

Zakladatel projektové metody W. H. Kilpatrick rozlišuje projekty podle účelu takto 

(Žanta, 1934, s. 14; In Kratochvílová, 2006, s. 45): 

1. Projekt, který se snaží vtělit myšlenku či plán do vnější formy. Konstruuje se 

tu jistá skutečnost (např. stavba člunu).  

2. Projekt cílící k estetické zkušenosti (např. „pantomimizace“ obrazu) (Valenta, 

1995, s. 5). 

3. Projekt usilující rozřešit problém – intelektuální obtíž (např. proč je nebo není 

rosa). 

4. Projekt vedoucí k získání dovednosti (např. naučit se nepravidelná slovesa). 

Pro další vymezení kritérií projektů vycházím z typologické řady představené 

J. Valentou (1995, s. 6) a doplněné J. Kratochvílovou (2006, s. 45-48). 

Projekty lze dále rozlišovat:  

Podle navrhovatele: 

1. Spontánní - žákovské projekty vyrůstající z potřeb a zájmů žáků. 

2. Uměle připravené – projekty navržené učitelem, lektorem, vychovatelem, 

kteří jimi sledují své didaktické cíle. 

3. Kombinace obou předchozích typů – učitelem i žákem, mezityp vycházející 

z pozice jedné, ale pozicí druhou výrazněji korigovaný. 

Podle prostředí: 

1. Školní. 

2. Domácí. 
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3. Kombinace obou typů – tyto projekty na sebe mohou dobře navazovat. 

4. Mimoškolní. 

Podle počtu žáků/zúčastněných: 

1. Individuální. 

2. Kolektivní – skupinové, třídní, ročníkové – mezitřídní, meziročníkové, 

celoškolní. 

3. Kombinace obou typů – umožňující spojit společné aktivity s individuálními. 

Podle časového rozsahu:  

1. Krátkodobý – dvou až několika hodinový, maximálně jednodenní projekt. 

2. Střednědobý – realizace projektu v průběhu jednoho týdne. 

3. Dlouhodobý – projekt probíhá více jak jeden týden, avšak méně jak měsíc. 

4. Mimořádně dlouhodobý – projekt probíhající více jak měsíc paralelně 

s obvyklou výukou. 

Podle způsobu organizace: 

1. Jednopředmětové – v rámci jednoho předmětu a to buď jako součást i jiného 

systému výuky, nebo mohou být výhradní metodou výuky předmětu. 

2. V rámci příbuzných předmětů v jedné vzdělávací oblasti (např. fyzika, 

chemie, přírodopis, zeměpis). 

3. Projekty blízkých předmětů z různých vzdělávacích oblastí (např. český 

jazyk, dějepis). 

4. Projekty nadpředmětové – respektující průřezová témata RVP ZV, RVP G. 

Podle velikosti: 

1. Malé – např. poster k představení svátků určité země. 

2. Velké – např. vytvoření školního časopisu. 

Podle informačních zdrojů: 

1. Volný – informační zdroj si žák obstarává sám. 
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2. Vázaný – informační materiál je žákovi poskytnut vyučujícím. 

3. Kombinace obou typů – žák obdrží základní materiál, který si rozšiřuje 

dle potřeby a možností. 
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6. Role učitele a žáka v projektovém výučování 

V projektovém vyučování se mění vztah mezi učitelem a žákem, oba získávají novou 

roli a plní řadu nových úkolů, které se liší od tradiční výuky. Vzniká zde také prostor 

pro rozvoj mnoha kompetencí učitele i žáka. 

6.1 Role učitele  

Role učitele v projektovém vyučování získává rozdílný charakter oproti tradiční výuce. 

Učitel přestává být tím, kdo informace a vědomosti třídí a předává, jeho role se mění, stává 

se z něj pomocník, koordinátor, konzultant, partner, „stává se spíše erudovaným rádcem, 

držícím se v pozadí a odtud řídícím celý proces“ (Judasová, 1998, s. 10). „To vede zajisté i 

ke změně pedagogova postavení – žáci mají k takovémuto učiteli kladnější, vřelejší a 

důvěrnější vztah“ (Dvořáková, 2009/2010, s. 31). Podle S. Holm-Larsenové (2002, s. 21) 

učitel zastává důležitou roli ve fázi přípravy, kdy žákům pomáhá naplánovat jednotlivé 

etapy. V průběhu práce na projektu může činnosti žáků v případě potřeby usměrňovat a 

také jim poskytovat zpětnou vazbu. Dále učitel musí být schopen žákům odpovědět 

na jejich otázky týkající se různých oblastí, pružně reagovat na nově vzniklé situace, 

poradit žákům, když se při zpracovávání projektu cítí bezradní, zasáhnout, pokud se 

vyskytne nějaký problém ve skupině – např. když člen skupiny má tendenci kazit práci 

zbytku skupiny. Učitel také mění a obohacuje repertoár svých vyučovacích strategií, 

využívá různé informační zdroje, uplatňuje nové možnosti hodnocení a sebehodnocení, 

rozvíjí své organizační dovednosti. Velmi důležitou roli učitel zastává při vedení reflexe a 

hodnocení. 

6.2 Role žáka 

I role žáka se v projektovém vyučování značně mění, žák vystupuje ze své tradiční 

pasivní role posluchače, který pouze přijímá hotové informace, a stává se sám tím, kdo se 

aktivně podílí na učebních činnostech. Žák musí poznatky samostatně vyhledávat, 

zpracovávat a porovnávat informace z různých zdrojů. Někdy žák také spolupracuje 

s dalšími odborníky a jinými institucemi, než je škola. Žák se učí učit, spolupracovat, ale i 

samostatně pracovat a hlavně nést za svojí práci zodpovědnost. Žák si osvojuje, prohlubuje 

a učí se používat určité kompetence. Zejména kompetence sociální a personální (schopnost 

spolupracovat ve skupině), komunikativní kompetence (při diskusích, při společném 
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vytváření produktu), pracovní kompetence (schopnost organizovat práci ve fázi plánování, 

vytvořit určitý produkt), kompetence k řešení problémů, kompetence k učení (žák si vybírá 

své vlastní metody a strategie pro projektovou práci), schopnost sebehodnocení a 

sebereflexe, reflexe celého pracovního postupu. Podle V. Janíkové (2006/2007, s. 11) si 

žák osvojuje a prohlubuje také didaktickou kompetenci, kdy se v řadě situací dostává 

do role učitele, např. při prezentaci projektu. 
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7. Přednosti a úskalí projektového vyučování 

V této části se podíváme na problematiku, jaké jsou klady a zápory projektového 

vyučování. Každá mince má dvě strany, to znamená, že i projektové vyučování má dvě 

strany - jednu pozitivní a jednu negativní. Pro důkladné porozumění projektové metodě je 

nutné si uvědomovat její přednosti i úskalí. Pak teprve je možné naplno využít jejích výhod 

a naopak, co nejvíce eliminovat její stinné stránky. 

J. Kratochvílová (2006, s. 52) uspořádala pozitiva a negativa projektového vyučování 

komplexně, a to ve vztahu k žákovi, učiteli, okolnímu prostředí a samotnému procesu 

učení se. Projektové vyučování působí na žáka, učitele, na procesy učení se, má i přesah 

za hranice školy a celkově mění klima třídy a školy.  

7.1 Pozitiva a negativa projektového vyučování v dimenzi žáka 

Projektového vyučování působí na rozvoj osobnosti žáka jako celku. 

Pozitiva 

 Umožňuje zapojení žáka dle jeho individuálních možností. 

 Žák získává silnou motivaci k učení. 

 Žák přebírá zodpovědnost za výsledek práce. 

 Rozvíjí se samostatnost žáka, jeho autonomie. 

 Žák získává zkušenosti praktickou činností a experimentováním. 

 Žák intenzivně prožívá proces učení se – proces je doprovázen emocemi 

radosti. 

 Žák se učí pracovat s různými informačními zdroji. 

 Žák se učí řešit problémy. 

 Žák konstruuje své poznání. 

 Žák využívá svých již nabytých znalostí a dovedností, získává nové znalosti a 

dovednosti. 

 Žák získává dovednosti organizační, řídící, plánovací, hodnotící. 

 Žák prožívá smysluplnost svého konání. 

 Žák získává celkový globální pohled na řešený problém. 

 Žák se učí spolupracovat, kooperovat. 
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 Žák rozvíjí své komunikativní dovednosti. 

 Žák se učí vzájemnému respektu. 

 Žák se učí skloubit individuální zájmy se zájmy společnými. 

 Žák se učí autoregulovat své učení – rozvoj sebepoznání, sebehodnocení, 

sebeúcty. 

 Žák si uvědomuje své místo, svoje hodnoty. 

 Žák zažívá estetický prožitek. 

 Žák prožívá duchovní rozvoj – radost z objevování a tvorby, hodnoty krásy, 

dobra, ocenění. 

 Žák rozvíjí svoji tvořivost, aktivitu, fantazii. 

Negativa 

 Časová náročnost na řešení projektu ve škole i mimo vyučování. 

 Žák není mnohdy vybaven potřebnými kompetencemi. 

 Žák si není schopen opatřit adekvátní zdroje informací. 

 Žák není schopen splnit stanovené cíle projektu. 

7.2 Pozitiva a negativa projektového vyučování v dimenzi učitele 

Pozitiva 

 Učitel se učí nové roli – poradce. 

 Učitel se učí vnímat dítě jako celek, dochází ke změně v pojetí dítěte a jeho 

vnímání, prožívání a myšlení o žácích. 

 Učitel rozšiřuje svůj repertoár vyučovacích strategií a reflexi myšlení a 

rozhodování o výuce. 

 Učitel se učí pracovat s různými informačními zdroji, oprošťuje se od učebnic 

jako jediného zdroje pro učení. 

 Učitel užívá nových možností hodnocení a sebehodnocení. 

 Učitel rozšiřuje své dovednosti organizační i plánování do budoucnosti. 
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Negativa 

 Časová náročnost přípravy na projekt. 

 Náročnosti na hodnocení projektu – z hlediska časového i z hlediska způsobů 

hodnocení. 

 Nesystematičnost a nesoustavnost projektového vyučování vyvolává dojem 

nesplnění vzdělávacího obsahu platného kurikula. 

 Při častější realizaci projektů se objevuje únava, pokles zájmu, ztráta 

motivace učitele. 

 Projektové vyučování vyžaduje zpravidla spolupráci učitelů, podporu kolegů, 

vedení školy, rodičů i okolí, které se mnohdy učiteli nedostává a učitel 

zůstává ve svých inovativních snahách osamocen. 

 Projektové vyučování vyžaduje určitou teoretickou vybavenost učitele i jeho 

praktické zkušenosti s projekty. 

 Projektové vyučování vyžaduje po učiteli jiný způsob plánování. 

 Projektové vyučování klade nároky na spolupráci učitele s okolím. 

7.3 Pozitiva a negativa projektového vyučování v dimenzi procesu 

učení se 

Pozitiva 

 Učení má nejen teoretickou, ale i činnostní povahu, zaměstnává ruce i hlavu 

žáka; vybavuje žáka znalostmi, dovednostmi, ale také určitými postoji a 

hodnotami. 

 Učení integruje vědomosti a dovednosti z různých oborů – koncentruje se 

kolem určitého jádra, má celostní povahu. 

 Jde o přirozený nenásilný proces podpořený zájmem žáka, cestou autonomní 

zkušenosti; konstruuje se žákovo poznání. 

 Proces učení respektuje individualitu dítěte – jeho potřeby, ale i možnosti; 

umožňuje diferenciaci a individualizaci vyučování. 

 Učení zaměstnává a rozvíjí celou osobnost dítěte. 

 Vyžaduje pestrou organizaci vyučování. 

 Navozuje partnerský vztah a komunikaci mezi učitelem a žákem. 

 Orientuje se na lidské potřeby a život, umožňuje kontakt s okolím. 
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Negativa 

 Není respektován princip postupnosti a systematičnosti vzdělávání. 

 Proces učení opomíjí některé fáze, zejména fázi procvičování a opakování. 

 Je náročnější na prostředí a materiální vybavení – mnohdy vyžaduje zvláštní 

finanční náklady. 

 Proces učení je rušnější a živější. 

 Vyžaduje různé zdroje informací. 

 Zpravidla požaduje úpravu organizace vyučování – změna rozvrhu, bloková 

výuka, promyšlenou organizaci vyučování. 

 Proces učení je náročný na flexibilní jednání učitele i žáka. 

7.4 Pozitiva a negativa projektového vyučování v dimenzi okolního 

prostředí 

Pozitiva 

 Propojuje život školy s okolím, obě prostředí se vzájemně obohacují. 

 Zvyšuje zájem rodičů o dítě, vyučování a školu jako takovou. 

 Vede k zapojení rodičů a okolí do vyučování. 

 Výstupy projektů jsou prospěšné nejen žákům, škole, ale i okolí. 

Negativa 

 Projektové vyučování může své okolí obtěžovat. 

 Dostatečně neinformované okolí chápe projektové vyučování jako hru, 

nikoliv jako vyučovací proces. 

J. Kratochvílová uvádí, jakým způsobem můžeme nedostatky projektového vyučování 

kompenzovat. Podle autorky problémy pramení zejména z nedostatečné teoretické přípravy 

učitelů a žáků k řešení projektů a navrhuje řešení v podobě profesní přípravy učitelů 

na projektovou výuku. Řada nedorozumění také vzniká z nesprávné informovanosti okolí 

o projektové výuce, tento problém je možné zmírnit zvyšováním povědomí okolí 

o projektech a jejich řešení. Je také nutné využívat další vyučovací metody, a tak 

kompenzovat nedostatky projektového vyučování. Podle autorky J. Kratochvílové je 
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nadále nezbytné vytvářet další podmínky pro úspěšné provozování projektového 

vyučování a těmito podmínkami jsou zejména:  

 Poskytnutí učitelské autonomie v oblasti organizace výuky, řízení 

vyučovacího procesu a jistým způsobem i obsahu vzdělávání. 

 Kvalitní profesní příprava budoucích učitelů v řešení projektů. 

 Možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 Podpora vedení školy, pedagogů, rodičů a okolí. 

 Dobrá spolupráce s okolím školy. 

 Pečlivá příprava pedagoga. 

 Materiální a prostorové zajištění. 

 Dostatečný přístup k informačním zdrojům. 

 Výměna zkušeností. 

 Zájem dětí, jejich aktivita. 

 Nadšení a vlastní přesvědčení (Kratochvílová, 2006, s. 55). 
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8. Hodnocení v projektovém vyučování  

Hodnocení je součást jakékoliv lidské činnosti a zejména je neoddělitelnou součástí 

vyučovacího procesu. Při každém setkání s druhým člověkem je přítomno hodnocení. 

Hodnotíme sami sebe, jeden druhého, učitel hodnotí žáky, žáci hodnotí učitele a své 

spolužáky. Hodnocení je přirozenou součástí našeho učení. Hodnocení má pro člověka 

velký význam a je tedy potřeba, aby se člověk naučil pro svůj život kvalitně hodnotit svět 

kolem sebe i sebe sama. S touto schopností a dovedností se ale nerodíme, je třeba se jí učit. 

Je proto důležité vytvořit podmínky ve výchovně-vzdělávacím procesu a dát příležitost 

k tomu, aby se každý mohl do hodnocení zapojit a tímto způsobem získá člověk nejen 

dovednosti a kritéria pro sebepoznání a sebehodnocení, ale také pro poznání a hodnocení 

jiných. Na procesu hodnocení ve vyučování by se neměli podílet jen učitelé, ale 

spolupodílet by se měli i žáci. J. Slavík (1999, s. 26; In Kolář, Šikulová, 2005, s. 118) 

uvádí, že „žákovské hodnocení je jednou z klíčových složek výuky, která zjevně i skrytě 

doprovází učitelovo hodnocení a sama o sobě patří k jednomu z cílů vzdělávání.“ 

V podstatě je povinností školy naučit žáky procesům hodnocení a procesům 

sebehodnocení. Aby byl žák schopen se společně s učitelem zúčastňovat hodnotících 

aktivit ve vyučování, je potřeba žáka k tomu postupně připravovat, vytvořit speciální 

systém činností, za pomocí kterých si žák postupně osvojuje dovednosti hodnotit skutečně 

kvalitně. Projektové vyučování nabízí velký prostor, aby tyto požadavky mohly být 

splněny.  

Otázka, která se nabízí, je jak vlastně hodnotit při projektovém vyučování? Projektové 

vyučování vyžaduje změnu přístupu k učení nejen ze strany žáků, ale také ze strany učitele. 

Hodnocení v projektovém vyučování by mělo být tedy odlišné od hodnocení v tradičním 

vyučování.  

Hodnocení může mít několik částí:  

 Sebehodnocení žáka 

 Hodnocení spolužáky 

 Hodnocení žáka učitelem 

 Žáci hodnotí učitele 

 Sebehodnocení učitele 
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Nesmíme opomenout fakt, že při hodnocení projektu se jedná o hodnocení celého 

procesu, tzn. plánování projektu, jeho realizaci i prezentaci výstupu projektu a to z pohledu 

žáků i učitele. Žáci posuzují, co se jim v průběhu práce na projektu dařilo, co naopak jim 

činilo potíže, co se naučili, apod. Učitel shrne, uzavře, zhodnotí projekt jako celek. 

Projektové vyučování je vhodné hodnotit slovně, tak můžeme velmi dobře vystihnout 

jednotlivé aspekty práce. Pokud se rozhodneme práci na projektu klasifikovat, měli by žáci 

znát, podle jakých kritérií budou jejich práce hodnoceny. Je nezbytné stanovit kritéria 

pro hodnocení projektu předem a tato kritéria mohou být žáky buď vytvořena, nebo jim 

mohou být předložena učitelem. G. Petty (1996, s. 217) dodává, že „znalost hodnotících 

měřítek podstatně zvyšuje motivaci, neboť žáci mají jistotu, že jejich úsilí je zaměřeno 

správným směrem. Když žáci přesně vědí, jaké jsou cíle, je též vyšší pravděpodobnost 

dosažení úspěchu, což je významné pro jejich dlouhodobější motivaci i pro splnění 

projektu.“  

Kromě již zmíněného slovního hodnocení a známkování můžeme využít i jiné metody a 

techniky hodnocení nebo jejich kombinace. Jsou jimi například dotazníky, diskuse a 

reflexe, hodnotící listy, zpětné zpravodajství a portfolio. 

Dotazníky 

Dotazníky, které se rozdají po ukončení práce na projektu. Dotazníky mohou být 

zaměřeny na sebehodnocení - žáci mohou odpovídat na otázky typu: Co se mi dařilo 

v průběhu práce na projektu? Co mě zaujalo na práci nejvíce a proč? Jak příště řešit 

problémy? Apod. Dále mohou být vytvořeny dotazníky pro hodnocení projektu a práce 

vyučujícího, dotazník pro hodnocení práce celé skupiny, dotazník pro hodnocení 

prezentace projektu, apod. 

Diskuse a reflexe 

G. Petty (1996, s. 217) uvádí jako další možnost, jak provádět hodnocení projektů, 

diskusi a reflexi. Po skončení práce na projektu a pokud je to možné tak i v jejím průběhu 

je potřeba, aby žáci mohli své výkony posuzovat, rozhodovat se, jak je vylepšovat, a mohli 

si učinit jasnou představu o tom, co se naučili. Reflexí může být diskuse po skončení práce, 

kdy učitel a žáci hovoří o průběhu činnosti a snaží se přitom získat co nejvíce zkušeností. 

Je také možné, aby žáci diskutovali s učitelem individuálně. Další možná reflexe může 
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probíhat tak, že žáci společně či každý sám o své práci uvažují a pak učiteli sdělí, k jakým 

závěrům dospěli. 

Hodnotící listy 

Hodnotící listy může připravit pro všechny skupiny učitel, nebo si každá skupina může 

určit pro hodnocení svá vlastní kritéria a hodnotící systém, včetně užití bodové škály, a ten 

je přenesen na hodnotící list. Hodnotící list může vyplňovat buď jednotlivec sám za sebe, 

nebo se na vyplnění podílí celá skupina.  

Zpětné zpravodajství 

Zpětné zpravodajství spočívá v tom, že na začátku skupinové práce podává jeden nebo 

dva členové skupiny zprávu, o tom, co se událo, co skupina vypracovala minule, jak bude 

dále pokračovat. Referující členy je vhodné vybrat v předchozím setkání skupiny, aby se 

mohli na tento úkol připravit. Tento způsob je vhodný používat zejména v průběhu práce 

na projektu. 

Portfolio 

Pokud se projektové vyučování zavede pravidelněji do běžné výuky, je možné, aby žáci 

využívali pro hodnocení portfolio. „Portfolio je uspořádaný soubor prací sebraných 

za určitou dobu výuky, který poskytuje různé informace o zkušenostech a pracovních 

výsledcích žáka“ (Archbald, Newmann, 1988, s. 29; In Slavík, 1999, s. 106). Součástí 

portfolia mohou být také záznamy a komentáře učitele i žákových rodičů k pracím žáka, 

k jeho nápadům a k jeho chování obecně (Cotton, 1995, s. 34; In Slavík, 1999, s. 106). 

Portfolio má sloužit především k ocenění žákova pokroku, úsilí a tvůrčích pokroků, 

má povzbuzovat žáka k posuzování vlastních pokroků v práci. Portfolio slouží jako 

prostředek pro žákovo autonomní hodnocení, protože vede žáka  k zamyšlení se nad svou 

prací. Informace uložené v portfoliu poskytují učiteli odpovědi na hodnotící otázky: V čem 

je právě tento žák úspěšný?  Co se mu v poslední době podařilo? Jaké jsou jeho zájmy? 

Co z těchto ukázek dokládá pokrok žáka v učení? (McDaniel, 1994, s. 324; In Slavík, 1999, 

s. 106). 
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9. Skupinová a kooperativní výuka v projektovém vyučování 

Učení v projektech dává možnost využít různé organizační formy. Projekt se realizuje 

buď jako práce ve skupinách, nebo individuálně či kombinovaně oběma způsoby. 

H. Kasíková (1997, s. 51) píše ve své publikaci, že pokud mají žáci profitovat plně 

z projektu, musí být v projektu začleněn požadavek kolektivního úsilí. „Skupinová 

realizace bezprostředně souvisí s ústředním principem projektového úkolu – seberegulací 

při učení“ (Kasíková, 2001, s. 97). Žáci projekt plánují, realizují a řídí své činnosti. Žáci 

jsou těmi, kteří přebírají odpovědnost za realizaci projektu. Žáci dostávají určitý čas 

k rozvoji vlastních učebních strategií i čas na řešení a získání výsledků. „Vyučování 

v projektech znamená přirozené propojení činností žáků ve smysluplné kooperativní práci: 

navrhování, řešení a hodnocení problémů je spojeno s těmi psychickými procesy, které se 

podle výzkumů ukazují být účinnější ve spojení se skupinovou činností“ (Kasíková, 2001, 

s. 97). H. Kasíková také uvádí, že projekty nejen kooperativní skupiny potřebují, ale 

nabízejí i vhodné prostředí pro formování dovedností spjatých s kooperací, s tréninkem 

týmové práce. Tento aspekt projektového vyučování není prozatím ve školní realitě příliš 

uplatňován, přitom pokud má skupina možnost monitorovat i skupinovou dynamiku, 

hodnotit sociální dovednosti a procesy spojené s prací, potom zvyšuje efektivitu učení 

v konkrétním projektu a potenciální efektivitu úkolů příštích.  

Projekty mohou být realizovány v rámci jedné učební skupiny, třídy, několika tříd nebo 

i celé školy. Skupiny mohou být věkově homogenní, nebo věkově heterogenní propojující 

různorodá sociální společenství. Mohou se také realizovat společné projekty dvou a více 

škol, školy a jiné instituce a to i v mezinárodním kontextu.  

Kooperativní pojetí vyučování „je založeno na principu spolupráce při dosahování cílů. 

Výsledky jedince jsou podporovány činností celé skupiny a celá skupina má prospěch 

z činnosti jednotlivce. Základními pojmy kooperativního vyučování jsou tedy sdílení, 

spolupráce, podpora“ (Kasíková, 1997, s. 27). 

9.1 Znaky kooperativního učení 

Mezi principy kooperativního učení patří nejen skupinové uspořádání, ale také další 

následující principy (Johnson, Johnson, 1989; In Kasíková, 2001,  s. 84): 
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Pozitivní vzájemná závislost - existuje, pokud žáci vnímají, že jsou spojeni se svými 

spolužáky takovým způsobem, že nemohou uspět, pokud neuspějí i spolužáci, a musí 

koordinovat své úsilí s jejich úsilím k dokončení úkolu. Aby se dosáhlo pozitivní vzájemné 

závislosti, musí se vytyčit společný cíl, který musí zvládnout celá skupina.  

Osobní odpovědnost, individuální skládání účtů – žáci se učí společně, aby se 

rozvíjeli také individuálně. Každý člen je odpovědný za to, že prokáže splnění úkolu, 

demonstruje výsledky učení. Odpovědnost se týká úsilí k dosažení skupinového cíle a také 

nápomoci druhým v tomto úsilí. Činnost a výkon každého jedince jsou zhodnoceny a 

využity pro celou skupinu, všichni členové skupiny mají z kooperativního učení užitek. 

Individuální odpovědnost je v učení podporována různými způsoby – např. individuálním 

testováním společného úkolu. 

Interakce tváří v tvář – tento princip je prezentován tím, že členové skupiny jsou 

při učení blízko sebe a komunikují spolu způsobem, který podporuje jejich učení. Učební 

činnost se odehrává v malých kooperujících skupinách (2-6 členů). 

Formování a využití interpersonálních a skupinových dovedností – aby kooperativní 

vyučování fungovalo, musí být žáci vybaveni dovednostmi. Jejich utváření je postupné 

od nejjednodušších po dovednosti již velmi složité – od znát se a věřit si navzájem, 

komunikovat přesně a nedvojznačně, až k akceptování a podpoře druhé osobnosti a řešení 

konfliktů konstruktivním způsobem. Tyto dovednosti jsou potřebné, aby skupina fungovala 

a užitím se dovednosti rozvíjejí. Jedná se o dovednosti spjaté s komunikací, důvěrou, 

vedením, rozhodováním či řešením konfliktů. 

Reflexe skupinové činnosti – členové skupiny hodnotí své úsilí o zdokonalení 

při plnění cílů. Efektivita společné činnosti je do značné míry závislá na tom, jak skupina 

reflektuje svoji činnost, jak ji popisuje a jak rozhoduje o dalších krocích (účinnost či 

neúčinnost dosavadního postupu, kdo a jak k postupu přispěl, plán budoucí činnosti atp.). 

Vedle takových efektů jako je usnadnění učení kooperativním dovednostem, udržení 

dobrých pracovních vztahů tato reflexe zabezpečuje myšlení i na metakognitivní úrovni, 

což vede ke zvýšení intelektové úrovně žáků. 

Je nutné, aby bylo přítomno všech těchto pět principů, jen tehdy kooperativní učení 

funguje jako účinné ve všech svých dimenzích.  
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9.2 Velikost a vytváření skupin  

Optimální velikost skupin je předmětem častých diskusí. Velikost skupin je ovlivněna 

řadou faktorů, např. cíli výuky, časovými možnostmi, počtem žáků ve třídě apod. 

Nejmenší skupinou jsou dva žáci, ale mnoho autorů se shoduje, že vhodné jsou malé 

skupiny, jejichž velikost je 3 – 5 žáků. 

Skupiny lze vytvářet na základě několika kritérií (H. Gudjons, 1997; In Maňák, Švec, 

2003, s. 140): 

Podle výkonnosti (prospěchu, popř. specifických dovedností) žáků – homogenní 

skupiny jsou vhodné k řešení úloh,  jejichž náročnost odpovídá přibližně stejné výkonnosti 

žáků. Tyto skupiny mívají úskalí v tom, že ne vždy umožňují vzájemnou pomoc žáků. 

Vhodnější proto bývají heterogenní skupiny, v nichž jsou namíchaní žáci s různým 

prospěchem. U tříčlenných skupin je vhodné složení, které zahrnuje jednoho výkonnějšího 

žáka a dva žáky „méně výkonné“. Výkonnější žák lépe spolupracuje se svými méně 

výkonnými spolužáky. Naopak ve trojici, kde jsou dva žáci výkonnější, tito žáci obvykle a 

často neuvědoměle přehlížejí svého spolužáka. 

Podle sociálních vztahů – ty můžeme zjistit pozorováním žáků ve třídě nebo pomocí 

sociometrické metody. Bylo zjištěno, že přátelské vztahy mezi žáky často podporují 

spolupráci v malé skupině při řešení úlohy nebo problému. 

Podle zájmů žáků – toto kritérium je možné uplatnit pouze u některých témat učiva. 

Náhodným výběrem žáků do skupin – to může být např. losováním, nebo např. podle 

rozmístění žáků ve třídě – dvě skupiny žáků tvoří žáci, kteří sedí u okna, jednu skupinku 

žáci uprostřed a další dvě skupiny žáci u dveří.  

Podle stylu učení žáků nebo jejich pojetí učiva – je dobré vytvářet např. heterogenní 

skupiny žáků s rozdílným pojetím daného učiva. 

Podle předpokládané délky spolupráce žáků – dlouhodobé skupiny umožňují 

spolupráci žáků na řešení náročnějších úloh a problémů, např. projektů. Je možné 

předpokládat, že žáci se mohou navzájem lépe poznat a lépe spolupracovat. 
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Všechna zmíněná kritéria se mohou kombinovat podle výukových cílů, charakteru 

učiva, složení třídy, apod. 

9.3 Role žáků ve skupině 

Pro usnadnění skupinové kooperace někteří autoři doporučují rozdělit role žáků 

ve skupině – jeden žák plní roli vedoucího skupiny (facilitátora skupinového dění), druhý 

úlohu jeho asistenta, třetí roli zapisovatele a čtvrtý mluvčího skupiny, který prezentuje 

třídě výsledky práce celé skupiny. Aby tyto role ve skupině fungovaly, závisí to do určité 

míry na charakteru řešené úlohy či problému, na složení a zkušenostech skupiny 

s podobnou činností a na vztazích mezi žáky. Může se totiž stát, že žáci se soustředí více 

na svou roli než na spolupráci a tím dochází k omezení interakcí ve skupině, které jsou 

nezbytné pro společné vyřešení úlohy či problému (E. G. Cohen, 1994; In Maňák, Švec, 

2003, s. 144). 
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10. Možnosti využití projektového vyučování ve výuce cizího 

jazyka 

V této kapitole se budu věnovat možnosti využití projektového vyučování ve výuce 

cizího jazyka a to jednak z důvodu, že mým aprobačním předmětem je francouzský jazyk a 

také proto, že se v praktické části této práce věnuji realizaci projektu se studenty při výuce 

francouzského jazyka.  

Evropský didaktik cizích jazyků Hans-Jürgen Krumm  v roce 1991 napsal o projektové 

výuce v cizích jazycích následující: „V cizojazyčné výuce se můžeme s projekty setkat 

velmi zřídka. Ostatní předměty jsou na tom mnohem lépe, mimo jiné díky převažujícímu 

přesvědčení, že díky omezené cizojazyčné kompetenci – zvláště u začátečníků – se 

projektová metoda zavádí do výuky velmi obtížně“ (Krumm, 1991, s. 4; In Janíková, 

2006/2007, s. 11). 

Podle V. Janíkové (2006/2007, s. 12) se dnes můžeme s projekty v cizojazyčné výuce 

setkat mnohem častěji. Nebývá však lehké začít s žáky pracovat na větším projektu a to 

zejména s žáky nižších ročníků základní školy. Je vhodné žáky postupně připravovat 

na projektové vyučování, a to tak, že do tradiční výuky zařadíme určité typy úloh, které 

jsou typické pro projektovou práci. 

Jsou to například následující aktivity: 

 Jazykové hry, ankety ve třídě k vyjádření názoru k určitému tématu, 

samostatné vyhledávání dílčích informací – při těchto aktivitách žáci 

uplatňují vlastní zkušeností a názory, mohou pracovat ve skupinách a něco 

v jazyce vytvořit. 

 Žáci zvolí, vyhledají text, se kterým se v hodině bude pracovat, skupinka 

žáků připraví pro třídu nějaké cvičení, žáci si připraví a provedou 

prezentaci výsledků zpracované úlohy – při těchto aktivitách se žáci 

projevují jako spolutvůrci vyučovací hodiny, tím se posiluje jejich 

organizační kompetence, samostatnost a spoluodpovědnost. 

Další možností, jak žáky připravovat postupně na práci na větším projektu, mohou být  

podle V. Janíkové tzv. „miniprojekty“. Témata k jejich zpracování jsou úzce spjata 
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s tématy nabídnutými v učebnici. V současných cizojazyčných učebnicích existuje řada 

námětů na takovéto miniprojekty. 

Existuje řada argumentů proti využití projektů ve výuce cizího jazyka. Mezi tyto 

argumenty patří zejména: 

 Nutnost stálého opravování chyb žáků. 

 Nebezpečí používání mateřského jazyka při zpracování projektu. 

 Žáci mohou v mnoha případech ztratit chuť používat cizí jazyk v běžných 

situacích, protože jsou zvyklí z hodin, že po nich učitelé žádají jen gramatiku 

a přesné kopírování pravidel (Krumm, 1991; In Brychová, 2001, s. 34). 

V jazykové výuce nejde jen o to naučit žáky pouze jazykově správné výpovědi. 

Jazykovou výuku je třeba chápat komplexně, je třeba ji zaměřit na rozvoj kompetencí a 

umožnit žákům vnést své vlastní zkušenosti a zájmy do vyučovacího procesu.  

V. Janíková (2006/2007, s. 11) uvádí, že by se projektové vyučování ve výuce cizího 

jazyka mělo stát integrovanou součástí vyučovacího procesu z následujících důvodů:  

 Hodiny cizího jazyka ve škole jsou pro žáky většinou jedinou komunikativní 

situací, v níž mohou zjistit, proč se vlastně jazyku učí a jak jazykových 

znalostí mohou využít. Jazyková výuka by se tedy měla stát „vážnou 

komunikativní situací“, aby žáci neztráceli motivaci učit se jazyku i nadále. 

A k tomu jsou projekty velmi vhodným prostředkem. 

 Jazyková výuka souvisí mnohem úžeji s rozvojem zdravého sebevědomí než 

jiné předměty: často se při výuce s žáky jedná, jako by nevěděli, jak 

nakupovat, jak se dostat na poštu apod. To ale žáci vědí, akorát se musí naučit 

vyjádřit tyto situace v cizím jazyce. V rámci projektového vyučování mají 

žáci možnost si rychle vyzkoušet, že po relativně krátké době v jazyce něco 

umí, zjistit, že pomocí jazyka se něco naučili (např. najít na internetu levné 

ubytování pro třídní výlet do Paříže). 

 Motivace k učení se cizím jazykům souvisí se zvědavostí a zájmem dozvědět 

se něco nového o jiné kultuře. Proto reálie patří k nejvhodnějším obsahům 

a tématům projektového vyučování. 
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 Z hlediska psychologie učení lze uvést následující argumenty: 

při projektovém vyučování je zapojeno více smyslů a je praktikována 

činnostní výuka a tím se učení stává efektivnějším. 

 Důležitým faktorem je také to, že žáci se spolupodílejí na rozhodování a 

nesou odpovědnost za výsledek společného produktu. Posiluje se zde fakt, že 

pouze ten, kdo pochopí, že je za učení se cizímu jazyku sám odpovědný, učí 

se úspěšněji, rozvíjí individuální učební strategie a je schopen se učit jazyku i 

mimo školu. 

Co se týče jazykových cílů, projekty se ve výuce cizích jazyků vyznačují tím, že: 

 Mají konkrétní cíl, který umožňuje používat cizí jazyk v jeho komunikativní 

funkci. 

 Umožňují společné plánování žáků a učitele, přičemž se žáci snaží zvládnout 

tuto fázi se svými jazykovými schopnostmi. 

 Učitel vystupuje v roli jazykového rádce, poskytuje žákům potřebné jazykové 

prostředky. 

 Do výuky je vtažen vnější svět, žáci používají jazyk jako prostředek k cíli. 

 Umožňují samostatné vyhledávání informací z různých zdrojů (internet, 

cizojazyčné noviny, časopisy, knihy, slovník, apod.). 

 Prezentovaný výsledek projektové práce (např. poster, divadelní představení, 

časopis, stránka do průvodce, internetová stránka) na sebe někdy váže další 

aktivity. 

 I jazyková práce probíhá ve spolupráci například při společné opravě textů 

(Krumm, 1991, s. 6; In Janíková, 2006/2007, s. 12). 

Cizí jazyk není možné učit pouze projektovou metodou, ale jako doplněk může velmi 

dobře motivovat žáky k zamyšlení se nad fungováním jazyka. V projektovém vyučování se 

nabízí příležitost vyzkoušet si jazyk jako prostředek k samostatnému a praktickému 

konání.  

V přípravné fázi by vyučující měl mít na paměti kromě obecných pedagogických cílů 

zejména jazykové cíle, kterých je možné pomocí daného projektu dosáhnout.  
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Pokud se zaměříme na rozvoj volného a tvůrčího psaného projevu, je vhodné realizovat 

s žáky projekt, v němž se tato dovednost může plně rozvinout a jako výsledný produkt 

může vzniknout například třídní zpravodaj v cizím jazyce, literární občasník v cizím 

jazyce, sborník textů k danému tématu.  

Pokud má projekt posloužit k získání informací o cizí kultuře, nabízí se celá řada 

sociokulturních témat, která mohou vycházet buď přímo ze zájmu žáků, nebo je může 

žákům navrhnout učitel. Jako výsledný produkt pak vzniká například poster, 

videonahrávka, sborník textů a fotografií k danému tématu, kuchařka receptů, jídelní lístek, 

stránka do průvodce, internetová stránka, PowerPointová prezentace, apod.  

Žáci také mohou vytvořit divadelní představení v cizím jazyce, módní přehlídku 

komentovanou v cizím jazyce – tyto prezentace mohou přesáhnout i mimo školu. 

Dnes existují projekty, které umožňují opustit třídu i školu. Patří mezi ně                 

např. e-mailové projekty, internetové projekty a mezinárodní projekty s partnerskou školou 

v zahraničí. 
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11. Praktická část 

Pro praktickou část diplomové práce jsem navrhla a zrealizovala projekt 

z francouzského jazyka pro druhý ročník jednoho pražského gymnázia.  

Vyučovací předmět francouzský jazyk na gymnáziu, kde jsem realizovala se studenty 

projekt na téma Paříž a …, vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk vymezeného 

v RVP G. V RVP G existuje ve vzdělávacím oboru Další cizí jazyk v sekci „Učivo“ část 

věnována reáliím zemí studovaného jazyka. V ŠVP gymnázia mají tedy také tento 

požadavek začleněný. To byl jeden z důvodů, proč jsem zvolila pro projektové vyučování 

právě reálie a také proto, že reálie patří k nejvhodnějším obsahům a tématům projektového 

vyučování, protože motivují k učení se cizím jazykům. Motivace vychází ze zvědavosti a 

zájmu dozvědět se něco nového o jiné kultuře, jak uvádím v teoretické části této práce 

v 10. kapitole „Možnosti využití projektového vyučování ve výuce cizího jazyka“. Téma 

hlavního města jsem zvolila proto, že studenti 2. ročníku ještě žádné podobné téma 

ve vyučování francouzského jazyka nerealizovali. Tak proč právě nezačít hlavním městem 

Francie? Již několik let mám možnost trávit prázdniny v Paříži, takže si myslím, že znám 

Paříž poměrně dobře, a tudíž jsem měla možnost studentům v případě potřeby pomoci a 

poskytnout jim potřebné informace. Předpokládala jsem také, že studenti mají určité 

povědomí o tomto hlavním městě, a to jak např. ze zeměpisu, tak i z vlastní zkušenosti. 

Toto téma jsem tedy zaměřila úžeji a studenti dostali k dispozici nabídku  15 námětů 

(např. Paříž a móda, Paříž a muzea, apod.). Studenti mohli navrhnout i vlastní téma, ale 

muselo se stále týkat hlavního města Francie. Kritériem však stále zůstávalo, aby si vybrali 

takové téma, které jim je nejvíce blízké, které je pro ně zajímavé, o kterém by se rádi 

dozvěděli něco více do hloubky a zprostředkovali by jej svým spolužákům. Získané 

informace budou pro studenty zajisté využitelné i mimo školní realitu, a to například až 

pojedou do Paříže sami či se školou, která zájezd do tohoto města pořádá. Nejenže rozšíří 

zejména vlastní rozhled, ale budou moci i svým kamarádům či rodičům představit 

zajímavosti tohoto  města. 
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11.1 Charakteristika skupiny pro projektové vyučování 

Studenti, se kterými jsem měla možnost realizovat projektové vyučování, byla skupina 

13 studentů 2. ročníků čtyřletého a osmiletého gymnázia, konkrétně 12 dívek a 1 chlapce. 

Studenti se rozdělili do 5 pracovních skupin. 

Jednotlivé skupiny na cizí jazyky jsou namíchané z různých tříd, protože na této škole 

probíhá výuka cizích jazyků následovně: 

Francouzský jazyk se vyučuje volitelně jako Další cizí jazyk v prvním až 

čtvrtém ročníku. U žáků se přitom předpokládá vstupní úroveň A1 podle Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky. Předmětu je určena časová dotace 3 + 3 + 3 

+ 4. Výuka francouzského jazyka probíhá ve skupinách, do kterých jsou žáci rozděleni 

společně s žáky paralelních ročníků osmiletého studia podle úrovně znalostí napříč třídami. 

Jako maturitní předmět směřuje francouzština k cílové úrovni B1, B2 podle Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky. Úroveň B2 je nabízena mimořádně nadaným 

žákům, žákům s vyšší vstupní úrovní nebo těm, kteří si svoje znalosti a dovednosti 

rozšiřují v rámci jazykových volitelných předmětů či mimoškolních aktivit (čerpáno z ŠVP 

pražského gymnázia, kde probíhala realizace projektu). 

Tomáš Koten ve své publikaci Škola? V pohodě! (2) uvádí kritéria, která by mělo 

projektové vyučování splňovat. „Tato kritéria nejsou závaznou vyhláškou, ale pouze 

metodickým doporučením, které bylo konzultováno s některými řediteli pilotních škol, 

lektory NIDV a především s panem doktorem Karlem Tomkem. Ideální by bylo, aby 

projektové vyučování obsahovalo všechny znaky – kritéria. Pokud by ale například 

integrace předmětů (tedy učení napříč předměty) byla násilná a nepřirozená, nemá smysl 

ji realizovat za „každou cenu“. Projektová výuka může být také uskutečňována v rámci 

jednoho předmětu, v tom případě výuka napříč předměty není nutná“ (Koten, 2009, s. 37).  

11.2 Kritéria projektové výuky 

Jaké náležitosti by mělo splňovat projektové vyučování? 

 Cíle – stanovit si, co chci projektem splnit, dosáhnout. 

 Stanovit postup, metody pro splnění cíle. 
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 Časový harmonogram – dobré je plánovat postup kroků společně se žáky, 

děti se učí kritickému myšlení. 

 Prolínat celým školním životem (integrace předmětů, učení napříč předměty 

+ téma projektu začlenit do všech předmětů) = propojení (téma má pro žáky 

smysl, vychází z jejich potřeb a zájmů). 

 Práce ve skupinách (kooperativní učení), nikdo se neveze, každý přispěje 

svým dílem (rozdělení úkolů, spolupráce). 

 Činnostní učení – děti učí děti (základní pedagogická finta, nejlépe se to 

naučím, když to učím druhé). 

 Měl by realizovat některá PT – průřezová témata. 

 Směřovat k životní realitě – princip interaktivity. 

 Rozvíjet klíčové kompetence žáků. 

 Zapojení odborníků, rodičů, bývalých žáků, hostů. 

 Přispívat k rozvoji osobnosti a schopností žáka. 

 Směřovat k dosažení očekávaných výstupů. 

 Aktivní zapojení všech žáků. 

 Vyhodnocení prezentace výsledků práce – VÝSTUP (učí děti obhájit řešení 

a být za ně zodpovědný = hodnocení práce, sebehodnocení, hodnotící 

dotazníky); minimalizuje se výklad, učitel se posouvá do role poradce. 

 Problémové úkoly – objevují se různé varianty a způsoby řešení, 

přezkoumávají se a aplikují, rozvíjí se podnikatelské myšlení. 

 Projektový den – je vyvrcholením školního projektu, prezentace. (Koten, 

2009, s. 37) 
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11.3 Návrh projektu 

Název: Paříž a … 

Doporučený 

ročník: 

2. ročník gymnázia 

Časový rámec: 3 - 4 týdny - 6 vyučovacích hodin + příprava doma 

Vzdělávací 

oblasti: 

Jazyk a jazyková komunikace 

Člověk a příroda 

Člověk a společnost 

Umění a kultura 

Informatika a informační a komunikační technologie 

Průřezová 

témata: 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Multikulturní výchova 

Předměty: Cizí jazyk 

Zeměpis 

Dějepis 

Výtvarná výchova 

Informatika a informační a komunikační technologie 

Typ projektu:  Podle účelu: vedoucí k získání dovedností. 

 Podle navrhovatele: kombinace žákovského a uměle 

připraveného projektu. 

 Podle prostředí: kombinace školní a domácí. 

 Podle počtu zúčastněných: kolektivní – skupinový. 

 Podle časového rozsahu: dlouhodobý. 

 Podle rozsahu organizace: jednopředmětový. 

 Podle informačních zdrojů: volný. 

Smysl/záměr 

projektu: 

Seznámení se s hlavním městem Francie v užším kontextu např. Paříž 

a móda, Paříž a divadlo, apod. 

 

Výstup:  Např. plakát, PowerPointová prezentace, stránka do časopisu, 

do průvodce, fantazii studentů se meze nekladou. 
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Předpokládané 

cíle: 

Oborové cíle: 

Student získá informace a poznatky o hlavním městě Francie v užším 

kontextu dle vybraného tématu. 

Student vyhledá a zpracuje informace ve francouzském jazyce. 

Student prezentuje svoji práci ve francouzském jazyce. 

Student si rozšíří slovní zásobu ve francouzském jazyce. 

 

Klíčové kompetence: 

Student samostatně získává a zpracovává poznatky a informace – 

pracuje s literaturou, vyhledává na internetu. 

Student pracuje v kooperující skupině – rozdělení práce ve skupině, 

zapojení všech členů ze skupiny. 

Student plánuje, organizuje a řídí vlastní pracovní činnost a učení. 

Student je zodpovědný za splnění úkolu.  

Student prezentuje svoji práci. 

Student rozvíjí své kooperační a komunikační dovednosti – student 

jasně vyjadřuje své myšlenky, naslouchá názorů druhých, zapojuje se 

do diskuse, obhajuje svůj názor. 

Student rozvíjí svoji tvořivost, odpovědnost. 

Student rozvíjí sebereflexi a sebehodnocení. 

Student hodnotí práci ostatních. 

Předpokládané 

činnosti: 

Vyhledávání a třídění informací. 

Vedení a zapisování do deníku. 

Zpracování informací do zvoleného výstupu projektu. 

Vytvoření prezentace. 

Prezentace projektu. 

Hodnocení práce a projektu. 

Vyplnění dotazníků. 

Shrnutí práce na projektu. 

Organizace: Práce v kooperujících skupinách – skupiny maximálně po 3 

studentech, individuální práce. Práce ve třídě a mimo školu – doma, 

v knihovně. 
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Předpokládané 

výukové 

metody: 

Metody slovní – vysvětlování, práce s textem, rozhovor. 

Metody dovednostně-praktické – produkční metody – grafické a 

výtvarné činnosti. 

Aktivizující výukové metody – diskuse, řešení problémů. 

Skupinová a kooperativní výuka. 

Brainstorming. 

Předpokládané 

pomůcky: 

Slovníky, encyklopedie, internet, knihy k dané tematice, časopisy, 

knihovna, arch papíru, psací potřeby, fixy, nůžky, lepidlo, sešit 

na vedení deníku. 

Způsob 

prezentace 

projektu: 

Prezentace zvoleného výstupu ve francouzském jazyce před ostatními 

spolužáky ve školní třídě. Na každou prezentaci je vymezen čas 10-15 

minut a každý student prezentuje určitou část projektu. Vyvěšení 

výstupů na nástěnku ve třídě, na chodbě školy, apod. 

Způsob 

hodnocení: 

Hodnocení prezentací projektů koordinátorem podle předem 

stanovených kritérií. 

Krátký rozhovor koordinátora se studenty po každé prezentaci (Jak se 

vám prezentace vašich spolužáků líbila? Co vás zaujalo? Rozuměli 

jste všemu? Jak se vám prezentovalo? Apod.). 

Formou dotazníků: 

 Dotazník pro hodnocení projektu a práce vyučujícího/ 

      koordinátora 

 Dotazník pro sebehodnocení a hodnocení práce celé skupiny 

 Dotazník pro hodnocení prezentace projektu spolužáků 

Závěrečné ústní shrnutí celé práce formou krátké diskuse se studenty. 

Inspirací pro vytvoření této tabulky byly tabulky z knihy Teorie a praxe projektové 

výuky (Kratochvílová, 2006, s. 81-102) a tabulky z knihy Učíme v projektech (Tomková, 

Kašová, Dvořáková, 2009, s. 95-160). 
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11.4 Průběh projektu 

11.4.1 Motivace a plánování projektu 

Projekt jsem se studenty zahájila po pololetním vysvědčení. Projektové vyučování           

pro ně měla být změna oproti jejich tradiční výuce jazyka. S většinou studentů jsme se 

znali z minulého roku, kdy jsem je učila několik hodin při praxi z francouzského jazyka, 

takže nebyla potřeba dlouhého představování. První hodina byla věnována plánování 

projektu. Hodinu jsem uvedla těmito otázkami – Kdo z vás navštívil Paříž? Co vás tam 

nejvíce zaujalo? Co se vám vybaví, když se řekne Paříž? Co víte o Paříži? Máte  rádi toto 

město? Po krátké diskusi jsem přešla k seznámení studentů s projektem na téma Paříž a … 

Studentům jsem rozdala pracovní plán s informacemi o projektu (viz příloha č. 1). Studenti 

na svém listu sledovali možná témata projektu: Paříž a doprava, Paříž a malířství, 

sochařství (např. jen určitý styl), Paříž a architektura a kulturní památky, Paříž a muzea, 

Paříž a zahrady, Paříž a slavné hřbitovy, Paříž a kultura, Paříž a knihovny, Paříž a 

divadla, opery / Paříž a divadlo, Paříž a kina / Paříž a film, Paříž a kavárny, restaurace, 

hotely, Paříž a literatura, Paříž a móda, Paříž a sport, Paříž a věda a technika. Studentům 

jsem vysvětlila, že toto jsou pouze návrhy, že si mohou navrhnout i vlastní téma, ale musí 

se stále týkat hlavního města Francie. Seznámila jsem studenty s cíli celého projektu a 

popsala jim, co bude jejich úkolem. Vysvětlila jsem jim vedení deníku, do kterého si 

zapisovali informace o tom, co již vypracovali, na čem pracovali doma či ve vyučovacích 

hodinách, které byly věnovány realizaci projektu ve vyučování. Do deníku bylo možné 

zapisovat další postřehy, např. s jakými problémy se setkali při zpracovávání projektu. 

Dále jsem studentům navrhla možnosti výstupů projektů – např. plakát, PowerPointová 

prezentace, stránka do časopisu, do průvodce, apod. Stanovila jsem menší podmínku, a tou 

byla prezentace výstupu projektu ve francouzském jazyce a že každý je povinen 

prezentovat určitou část projektu. Na prezentaci byl stanoven časový limit 10-15 minut.  

Studentům jsem upřesnila svoji funkci koordinátora projektu, poradce, pomocníka 

při opravě chyb v textech. Kdykoliv na mě mohli mít studenti jakékoliv dotazy ohledně 

projektu, a to buď při vyučovacích hodinách, které byly věnované realizaci projektu, nebo 

mně mohli psát dotazy a posílat texty k opravě elektronickou poštou. Studenty jsem také 

obeznámila s kritérii, podle kterých byly prezentace projektu hodnoceny. Prezentace 

projektu byly posuzovány: 
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a) Z hlediska zpracování obsahu tématu 

b) Z hlediska gramatické správnosti textů 

c) Z hlediska způsobu prezentace projektu 

d) Z hlediska tvůrčího zpracování projektu (originalita, kreativita) 

e) Z hlediska zpracování deníku  

Každé hledisko bylo ohodnoceno známkou ze škály 1-5; 1 (výborně), 2 (velmi dobře), 3 

(dobře), 4 (dostatečně), 5 (nedostatečně) a doplněno slovním komentářem. 

 Dále jsem studenty informovala o dalším hodnocení, které probíhalo krátkým 

rozhovorem po každé prezentaci, poté formou dotazníků a nakonec závěrečným ústním 

shrnutím celé práce ve formě krátké diskuse.  

Po domluvě s paní profesorkou a částečně se studenty jsem stanovila časový 

harmonogram. Studenti mají 3 vyučovací hodiny francouzského jazyka týdně. 1. týden 

byla 1 hodina věnována plánování – to byla právě probíhající vyučovací hodina, při které 

jsem studenty seznamovala s projektem. 2. týden byly 2 vyučovací hodiny věnovány 

realizaci projektu ve vyučování. 3. týden byly 2 vyučovací hodiny věnovány prezentaci 

výstupů projektů a 1 hodina byla poskytnuta pro závěrečnou reflexi a hodnocení 

projektu. Původní časový harmonogram byl naplánován na 3 týdny a 6 vyučovacích hodin 

s nutnou přípravou mimo školní výuku. 

Po úvodním seznámení studentů s projektem jsem je požádala, aby utvořili pracovní 

skupiny po 2 až 3 studentech. Jelikož jsem studenty neznala tak dobře, abych mohla 

vytvořit skupiny podle kritérií uvedených v této práci v podkapitole 9.2 „Velikost a 

vytváření skupin“, nechala jsem rozdělení do skupin na nich samotných. Mohli si však také 

zvolit individuální zpracování projektu. Po 3 minutách se studenti dohodli a vzniklo 5 

skupin – 2 skupiny po 3 dívkách, 2 skupiny po 2 dívkách a 1 skupina s 2 dívkami a 1 

chlapcem. 

Studentům jsem připomněla pravidla brainstormingu, které uvádím v podkapitole 4.2.1 

„Brainstorming“. Studenti navíc tuto metodu znali, takže nebylo potřeba téměř žádné 

vysvětlování. Studenti poté dostali asi 15-20 minut na výběr tématu z nabídky a následný 

brainstorming k tématu, nebo mohli navrhnout své vlastní téma, ale stále se muselo týkat 
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tématu Paříž a … Studenti si na papír zapisovali téma projektu, nápady, postřehy, otázky, 

vše, co je napadalo k tématu a ke zpracování. Bylo vidět, že je námět zaujal, že je práce na 

projektu bude bavit. Procházela jsem mezi skupinkami, u každé skupinky jsem se na chvíli 

zastavila a se studenty diskutovala jejich nápady, radila jim a usměrňovala je, pokud byla 

potřeba. Následně jsem studenty požádala, aby stručně představili ve francouzském  jazyce 

téma projektu, které si vybrali, aby zdůvodnili volbu tohoto námětu a představili přibližně, 

jak budou zvolenou tématiku zpracovávat, co bude pravděpodobně výstupem projektu. 

Zapsala jsem si skupiny studentů a jejich zvolené téma. Po studentech jsem ještě 

nevyžadovala úplné definitivní znění zpracování vybraného tématu. Předpokládala jsem, 

že o projektu budou přemýšlet ještě po hodině a doma, a že do další vyučovací hodiny se 

některé jejich plány změní. Proto jsem požadovala pouze přibližné informace, abych se 

ujistila, že je studentům vše jasné, že se ubírají správným směrem. 

Krátkým rozhovorem jsem zjistila, z jakých zdrojů budou studenti čerpat a doporučila 

jim další možnosti. Studenti neopomněli zmínit mediatéku Francouzského institutu 

v Praze, což mě i paní profesorku mile překvapilo. 

Do další hodiny si měli studenti vše promyslet a přinést si potřebné materiály, aby 

mohli pracovat na projektu ve vyučovací hodině francouzského jazyka. Studenti si také 

měli do následující hodiny připravit stručné shrnutí, co již vypracovali a jak asi budou 

v dané hodině pokračovat. Jejich případné dotazy ohledně projektu byly též konzultovány. 

Se studenty jsem se rozloučila a poděkovala jim za spolupráci. 

11.4.2 Realizace projektu 

Realizace projektu probíhala zejména mimo školní výuku. To hlavně z časových 

důvodů. Z mé strany nebylo možné zajistit pro studenty celé dopoledne, aby mohli 

pracovat na svých projektech ve škole. 45 minutové vyučovací hodiny by pro realizaci 

takového projektu nebyly dostačující. Příprava na práci a poté úklid by zabraly velkou část 

hodiny a studentům by již nezbývalo dostatek času na samotnou realizaci projektu. Nebylo 

také možné narušovat výuku studentů více jak 6 vyučovacích hodin. Proto jsem se 

rozhodla pro zpracovávání projektu mimo školní výuku. Studentům jsem však umožnila 

alespoň 2 vyučovací hodiny francouzského jazyka pro realizaci projektu ve vyučování, aby 

měli možnost konzultovat případné dotazy i jinak než jen elektronickou poštou.  
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Na začátku 1. hodiny jsem studenty požádala, aby každá skupina stručně shrnula, co již 

vypracovala, na čem plánuje pracovat dále, jestli se setkala s nějakými komplikacemi, 

problémy, jestli má nějaké otázky, apod. Po úvodním shrnutí měli studenti čas pracovat 

v hodině na svých projektech. Procházela jsem mezi skupinkami, fotografovala jsem 

studenty při práci a ptala se jich, zda potřebují pomoci, na něco se zeptat, apod. O dva dny 

později jsem se studenty setkala znovu a skupiny měly možnost pracovat na projektu další 

45 minutovou vyučovací hodinu. Tuto hodinu jsme také stanovili termíny prezentací. 

Prezentace probíhaly ve dvou vyučovacích hodinách, studenti si vybrali mezi dvěma 

termíny.  

11.4.3 Prezentace projektu 

Prezentace projektu probíhaly 2 vyučovací hodiny. 1. vyučovací hodinu se konaly 

prezentace číslo 1 a 2 a 2. vyučovací hodinu prezentace 3, 4 a měla se také konat 

prezentace číslo 5. Na každou prezentaci byl vymezen časový limit 10-15 minut. Každý ze 

skupiny byl povinen prezentovat, aby všichni byli nuceni hovořit francouzsky.  

Studenty jsem upozornila, ať pečlivě prezentace svých spolužáků sledují, aby následně 

byli schopni je hodnotit. Sama jsem si dělala k jednotlivým prezentacím poznámky a 

fotografovala jsem. 

Po každé prezentaci následoval rozhovor se studenty – Jak se vám pracovalo? Setkali 

jste se s nějakými problémy? Z jakých zdrojů jste čerpali? Jak vás zaujalo zpracování 

projektu? Co jste se dozvěděli nového? Řekněte nejméně jeden postřeh, co vás nejvíce 

na prezentaci zaujalo, překvapilo? Apod.  

Prezentace číslo 1, 2, 3, 4 byly prezentovány ve školní třídě v mé přítomnosti, před 

spolužáky a paní profesorkou. Všechny 4 skupiny si pro prezentaci vybraly plakát, který 

připevnily na tabuli. Prezentace číslo 5 prezentována nebyla, studentka mi ji zaslala 

ve formě PowerPointové prezentace elektronickou poštou i s omluvou, z jakého důvodu 

nemohla prezentovat. 2. vyučovací hodinu dostali studenti na posledních 5 minut dotazník 

pro hodnocení prezentace projektu spolužáků, který jsem si na konci hodiny vybrala, abych 

jej mohla vyhodnotit a výsledky studentům oznámit další hodinu. 
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11.4.4 Závěrečná reflexe / hodnocení projektu 

Jedna vyučovací hodina byla přímo věnována závěrečné reflexi a hodnocení projektu. 

Prezentace jsem vyhodnotila podle předem stanovených kritérií. Studenti tohoto gymnázia 

jsou zvyklí být hodnoceni zejména známkami, proto jsem tuto formu, pro jejich lepší 

orientaci v hodnocení z mé strany, také zachovala. Jednotlivá kritéria jsem známkovala 

zvlášť, každou známku jsem doplnila slovním komentářem. Paní profesorka si hodnocení 

poznamenala. Všichni, kteří na projektu pracovali, mají u paní profesorky poznamenanou 

jedničku, ti, co přestali na projektu pracovat a neomluvili se, mají znaménko „minus“. 

Studentům jsem také ohlásila výsledky z dotazníku pro hodnocení prezentace projektu 

spolužáků. Tento dotazník pro hodnocení prezentace projektu spolužáků obsahoval 2 

otázky. 1. otázka uzavřená s výběrem odpovědí byla rozdělena na 3 části a, b, c a 2. otázka 

byla otevřená.  

Dále studenti dostali k vyplnění 2 dotazníky. První dotazník se týkal hodnocení projektu 

a práce vyučujícího/koordinátora, tedy mé práce. Tento dotazník se skládal z 9 otevřených 

otázek. Druhý dotazník pro sebehodnocení a hodnocení práce celé skupiny obsahoval také 

9 otázek, z toho 8 otevřených a 1 uzavřenou otázku.  

Studenti dotazníky vyplňovali po dobu asi 15-20 minut. Dotazníky vyplnilo 11 studentů 

ze 13. 2 studentky byly od 3. týdne zpracovávání projektu nepřítomné. Dotazníky tedy 

vyplnilo 10 dívek a 1 chlapec.  

Každá otázka z dotazníků je vyhodnocena jednotlivě. Otázky jsou vyhodnoceny pro větší 

přehlednost v tabulkách a jsou doplněny komentářem. Pro zjednodušení jsem 

v komentářích dotazníků použila pojem studenti, nikoliv specifikaci student a studentky. 

U otázek, kde součet neodpovídá počtu studentů, bylo uvedeno více možností v rámci 

jedné odpovědi.  

Posledních 10-15 minut jsem věnovala shrnutí celé práce na projektu ve formě diskuse 

se studenty.  

 

 



 57 

Zde uvádím postupně jednotlivá vyhodnocení: 

11.4.4.1 Vyhodnocení prezentací podle předem stanovených kritérií  

11.4.4.2 Vyhodnocení dotazníku pro hodnocení prezentace projektu spolužáků  

11.4.4.3 Vyhodnocení dotazníku pro hodnocení projektu a práce vyučujícího/ 

koordinátora 

11.4.4.4 Vyhodnocení dotazníku pro sebehodnocení a hodnocení práce celé skupiny 

 

11.4.4.1 Vyhodnocení prezentací podle předem stanovených kritérií  

Prezentace číslo 1 skupiny I (fotografie viz příloha č. 3)  

Na této prezentaci pracovaly 3  studentky, které si zvolily téma Paříž a kulturní 

památky a slavné čtvrti. Tuto prezentaci jsem hodnotila následovně:  

a) Z hlediska zpracování obsahu tématu – známkou 1. Studentky zajímavě 

zpracovaly texty s vhodnou náplní informací. Zaměřily se na několik známých pařížských 

čtvrtí a zmínily se o památkách a zajímavostech těchto čtvrtí.  

b) Z hlediska gramatické správnosti textů – známkou 3. Při ústní prezentaci 

se studentky dopouštěly gramatických chyb, protože nevyužily možnosti opravy chyb, 

která jim byla nabídnuta.  

c) Z hlediska způsobu prezentace projektu – známkou 1.  Studentky zvolily zábavný 

a nápaditý způsob prezentace, dívky hrály divadelní scénku. Informace buď doslovně, 

nebo alespoň částečně četly. Hovořily srozumitelně a dobře artikulovaly. 

d) Z hlediska tvůrčího zpracování projektu (originalita, kreativita) – známkou 2. 

Studentky vytvořily plakát s fotografiemi a obrázky pařížských čtvrtí a památek, které 

doplnily texty. Na zpracování plakátu dívky použily několik fotografií a doplnily je texty, 

neuvedly nadpis plakátu.  
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e) Z hlediska zpracování deníku: známkou 1. Deník měly studentky pěkně 

zpracovaný, popsaly své činnosti při práci na projektu a měly jej celkem gramaticky 

správně. 

Prezentace číslo 2 skupiny II (fotografie viz příloha č. 3) 

Tuto prezentaci zpracovaly 3 studentky na téma Paříž a slavné čtvrti a hodnotila jsem 

ji následovně: 

a) Z hlediska zpracování obsahu tématu – známkou 1. Informace o památkách byly 

vhodně a zajímavě vybrány, studentky se zaměřily na historii a na zajímavosti, které našly 

v průvodcích a knihách. 

b) Z hlediska gramatické správnosti textů – známkou 1-2. Studentky měly 

prezentaci po jazykové stránce téměř správně, texty poměrně bez gramatických chyb, ale 

ne zcela. Tyto studentky se mnou texty konzultovaly pouze částečně a to v hodinách, které 

byly věnovány realizaci projektu ve vyučování.  

c) Z hlediska způsobu prezentace projektu – známkou 1. Studentky prezentovaly 

projekt formou scénky. Dvě dívky hrály Pařížanky a provázely svojí kamarádku z Prahy a 

seznamovaly ji s památkami a zajímavostmi Paříže. Dialogy měly vtipně a zábavně 

zpracované. Mluvily srozumitelně a nahlas. Do textů nahlížely pouze příležitostně. 

d) Z hlediska tvůrčího zpracování projektu (originalita, kreativita) – známkou 1. 

Studentky vytvořily plakát, který nazvaly „Latinská čtvrť“, na plakát vylepily různé 

obrázky s hlavními místy, o kterých hovořily a doplnily je texty. Na plakát umístily  malou 

mapku části Paříže a na ni vyznačily trasu, kterou se svojí kamarádkou z Prahy prošly. 

Plakát byl barevně a nápaditě zpracován.  

e) Z hlediska zpracování deníku – známkou 1. Do deníku studentky podrobně 

zapisovaly jednotlivé činnosti, kde vyhledávaly informace, co se dozvěděly zajímavého, 

v jaké fázi zpracování se nachází, co je ještě potřeba zpracovat, apod. Gramaticky jej měly 

celkem v pořádku. 
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Prezentace číslo 3 skupiny III (fotografie viz příloha č. 3) 

Prezentace 2 studentek na téma Paříž a kulturní památky, kterou jsem hodnotila 

následovně: 

a) Z hlediska zpracování obsahu tématu – známkou 1. Studentky o památkách 

uváděly zajímavé informace, zejména o architektuře, o jejich historii a o známých 

osobnostech. 

b) Z hlediska gramatické správnosti textů – známkou 2. Studentky se jak 

při prezentaci, tak v textech na plakátu dopustily gramatických chyb. Tyto studentky také 

nevyužily možnosti opravy chyb. 

 c) Z hlediska způsobu prezentace projektu – známkou 2. Jedna z dívek hrála 

Francouze, kterému přijela kamarádka z Čech studující výtvarné umění. Po celých pět dní 

byl Francouz dívce průvodcem, navštívili spolu nejznámější památky a několik muzeí. 

Studentky hovořily chvílemi potichu, tudíž jim nebylo občas zcela přesně rozumět. 

Do textu nahlížely jen zřídka. 

d) Z hlediska tvůrčího zpracování projektu (originalita, kreativita) – známkou 1. 

Studentky měly zajímavý nápad zpracovat plakát jako vlajku Francie. Doprostřed nalepily 

plánek a vyznačily trasu jejich výletu. Plakát nazvaly „Pět dní v Paříži“. Obrázky byly 

doplněny vhodně zpracovanými dialogy a texty. 

e) Z hlediska zpracování deníku – známkou 5. Studentky ani po několika 

připomenutí deník neodevzdaly. 

Prezentace číslo 4 skupiny IV (fotografie viz příloha č. 3) 

Na tomto projektu původně začala pracovat skupina 2 studentek a 1 studenta. 

1 studentka však byla přítomna 1. hodinu při plánování projektu a 2 vyučovací hodiny při 

realizaci projektu ve vyučování. Na dokončení projektu a jeho prezentaci se již nepodílela. 

Jejich prezentace byla na téma Paříž a kavárny a hodnotila jsem ji následovně: 

a) Z hlediska zpracování obsahu tématu – známkou 1. Student a studentka 

prezentovali různé druhy a úrovně pařížských kaváren a s vtipem pohovořili o životním 

stylu Pařížanů z jejich pohledu.  
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b) Z hlediska gramatické správnosti textů – známkou 2. Student a studentka 

se dopouštěli při ústní prezentaci gramatických chyb a chyby se nacházely také 

v komentářích na plakátu. Důvod byl stejný jako u prezentace číslo 1 a 3, kdy studenti 

nevyužili možnost opravy chyb, která jim byla opakovaně nabídnuta. 

 c) Z hlediska způsobu prezentace projektu - známkou 1-2. Student a studentka 

prezentovali formou scénky pařížské kavárny. Hovořili srozumitelně a dostatečně hlasitě. 

Student a studentka poměrně často nahlíželi do poznámek během prezentace. 

 d) Z hlediska tvůrčího zpracování projektu (originalita, kreativita) - známkou 1. 

Student a studentka vypracovali barevný plakát s vtipnými fotografiemi a obrázky 

doplněnými zábavnými komentáři. Plakát nazvali „Paříž“. 

e) Z hlediska zpracování deníku - známkou 1. Deník obsahoval popis činností tak, 

jak na projektu student a studentka postupně pracovali a měli jej gramaticky poměrně 

správně. 

Prezentace číslo 5 skupiny V (fotografie viz příloha č. 3) 

Prezentace číslo 5 se nekonala. Původně na projektu začaly pracovat 2 studentky. Obě 

byly přítomné při realizaci projektu ve vyučovacích hodinách. Při této realizaci se zdálo, že 

studentky práce baví a zajímá, protože si přinesly potřebné pomůcky a na projektu během 

hodin pracovaly. Avšak na první termín prezentace, který si studentky zvolily, se dostavila 

pouze jedna studentka. O druhé studentce ani spolužačka ani paní profesorka nic nevěděly, 

přestože ji přítomná studentka několikrát kontaktovala. Se studentkou, která se na 

vyučování dostavila, jsme se tedy dohodly na dalším termínu, a pokud její spolužačka 

nepřijde, tak si připraví prezentaci sama. Na další termín prezentace se nedostavila ani 

jedna studentka. Ta, se kterou jsem byla domluvená na novém termínu, poslala omluvný  

e-mail, že z důvodu nácviku divadelního představení se nemůže dostavit na hodinu 

francouzštiny a do přílohy připojila zpracovanou PowerPointovou prezentaci na téma 

„Paříž a film“. Studentka neměla příležitost svoji prezentaci představit ostatním 

spolužákům. S její spolužačkou jsem již neměla příležitost se setkat. Paní profesorka 

konstatovala, že tento přístup je od této studentky docela běžný, že se do práce nadšeně 

vrhne, ale často ji nedokončí a pak řeší takové situace absencí. PowerPointovou prezentaci 

na téma Paříž a film jsem hodnotila následovně: 
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a) Z hlediska zpracování obsahu tématu – známkou 1. Studentka zpracovala 

PowerPointovou prezentaci na téma „Paříž a film“. Do prezentace uvedla zajímavé 

informace o filmech, které byly natočeny  v Paříži, a o hlavních památkách, které byly ve 

filmu k vidění.  

b) Z hlediska gramatické správnosti textů – známkou 2. V PowerPointové 

prezentaci se nachází gramatické chyby, a to ze stejného důvodu, jako u předešlých 

prezentací. Studenti nevyužili nabídky opravy chyb. 

c) Z hlediska způsobu prezentace projektu – známkou 5. Prezentace nebyla 

prezentována. 

d) Z hlediska tvůrčího zpracování projektu (originalita, kreativita) – známkou 1. 

Studentka zpracovala barevnou PowerPointovou prezentaci s fotografiemi z filmů, které 

doplnila stručnými výtahy o filmech a  informacemi o památkách, které se ve filmech 

objevovaly.  

e) Z hlediska zpracování deníku – známkou 5. Deník nebyl studentkou odevzdán. 

 

 

11.4.4.2 Vyhodnocení dotazníku pro hodnocení prezentace projektu spolužáků  

Dotazník pro hodnocení prezentace projektu spolužáků vyplnilo 11 studentů, z toho 

je vždy validních 8 hlasů, protože ostatní buď byli v době prezentace nepřítomní (tito 

studenti jsou označeni písmenem N), nebo se jednalo o vlastní prezentaci hodnotícího 

(ti jsou označeni písmenem V). Pod značkou 0 se skrývá hodnocení prezentace číslo 5, 

která se vůbec nekonala. 

1. Na škále 1-5 ohodnoťte kvalitu prezentace projektu: 

1 (výborná), 2 (velmi dobrá), 3 (dobrá), 4 (dostatečná), 5 (nedostatečná) 

a) Z hlediska zpracování obsahu tématu: 

 1 2 3 4 5 N V 0 

Prezentace 

číslo 1 

4 S 3 S 1 S - - - 3 S - 
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Prezentace 

číslo 2 

5 S 1 S - - - 2 S 3 S - 

Prezentace 

číslo 3 

1 S 3 S 2 S - - 3 S 2 S - 

Prezentace 

číslo 4 

2 S 6 S - - - 1 S 2 S - 

Prezentace 

číslo 5 

- - - - - - - 11 S 

N – nepřítomnost, když se konala daná prezentace, V – vlastní prezentace hodnotícího,  

0 – prezentace se vůbec nekonala, S = student, studenti, studentů 

Z hlediska zpracování obsahu tématu byla nejlépe ohodnocena prezentace číslo 2, 

na 2. místě se umístila prezentace číslo 1, na 3. místě prezentace číslo 4 a na 4. místě 

prezentace číslo 3. Prezentace číslo 5 nemohla být hodnocena, protože neproběhla. 

Všechny prezentace byly hodnoceny jako zdařilé, a to stupni výborně a velmi dobře. 

Stupni dostatečně a nedostatečně nebyla z hlediska zpracování obsahu tématu hodnocena 

žádná prezentace. 

b) Z hlediska způsobu prezentace projektu: 

 1 2 3 4 5 N V 0 

Prezentace 

číslo 1 

4 S 4 S - - - - 3 S - 

Prezentace 

číslo 2 

4 S 2 S - - - 2 S 3 S - 

Prezentace 

číslo 3 

- 5 S 1 S - - 3 S 2 S - 

Prezentace 

číslo 4 

- 4 S 4 S - - 1 S 2 S - 

Prezentace 

číslo 5 

- - - - - - - 11 S 

N – nepřítomnost, když se konala daná prezentace, V – vlastní prezentace hodnotícího,  

0 –  prezentace se vůbec nekonala, S = student, studenti, studentů 
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Z hlediska způsobu prezentace projektu se o 1. místo dělí prezentace číslo 1 a 2. 

Na 2. místě se umístila prezentace číslo 3 a na 4. místě prezentace číslo 4.  

c) Z hlediska tvůrčího zpracování projektu (originalita, kreativita): 

 1 2 3 4 5 N V 0 

Prezentace 

číslo 1 

3 S 3 S 2 S - - - 3 S - 

Prezentace 

číslo 2 

3 S 3 S - - - 2 S 3 S - 

Prezentace 

číslo 3 

5 S - 1 S - - 3 S 2 S - 

Prezentace 

číslo 4 

4 S 2 S 2 S - - 1 S 2 S - 

Prezentace 

číslo 5 

- - - - - - - 11 S 

N – nepřítomnost, když se konala daná prezentace, V – vlastní prezentace hodnotícího,  

0 –  prezentace se vůbec nekonala, S = student, studenti, studentů 

Z hlediska tvůrčího zpracování projektu (originalita, kreativita) se na 1. místě umístila 

prezentace číslo 3, na 2. místě prezentace číslo 4 a o 3. místo se dělí prezentace číslo 1 a 2. 

2. Která z prezentací Vás zaujala nejvíce a proč? 

Prezentace číslo 1 – vtipná, měla energii, poutavá, zajímavá. 3 S 

Prezentace číslo 2 – nejživější, nejlépe připravená, hezky 

zpracovaný plakát a zábavné texty představení. 

3 S 

Neuvedena žádná prezentace. 2 S 

Prezentace číslo 4 – nejoriginálnější. 1 S 

Nemohu posoudit, viděl jsem jen jednu prezentaci.  1 S 

Nemám favorita, každá prezentace byla jiná a svým způsobem 

originální. 

1 S 

S = student, studenti 
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Nejvíce studenty zaujala prezentace číslo 1 a 2, tyto dvě prezentace uvedli vždy 

3 studenti. Prezentace číslo 1 zaujala studenty tím, že byla vtipná, poutavá, zajímavá a 

měla energii. Prezentace číslo 2 studenty zaujala, protože byla nejlépe připravená, byla 

nejživější, plakát byl pěkně připraven a texty, které studenti používali pro prezentaci byly 

zábavné. 2 studenti neuvedli žádnou prezentaci. 1 student uvedl prezentaci číslo 4, protože 

byla nejoriginálnější. 1 student uvedl, že nemá žádného favorita, protože každá prezentace 

byla jiná a svým způsobem originální. 1 student nemohl hodnotit, protože viděl jen jednu 

prezentaci. 

11.4.4.3 Vyhodnocení dotazníku pro hodnocení projektu a práce vyučujícího/ 

koordinátora  

1. Co Vás zaujalo na práci na projektu Paříž a …? 

Téma samotné je velmi zajímavé. 6 S 

Volnost výběru – možnost vybrat si téma ze široké nabídky, velký 

prostor pro seberealizaci nás studentů. 

4 S 

Příležitost, jak se o Paříži dozvědět více. 2 S 

Informace v průvodcích. 1 S 

Práce ve skupině. 1 S 

Velké množství možností, jak projekt pojmout. 1 S 

Jiný způsob výuky francouzštiny, než je nám nabízen v běžných 

hodinách. 

1 S 

S = student, studenti, studentů 

6 studentů nejvíce zaujalo samotné téma Paříž. 4 studenti ocenili, že měli velkou 

možnost si vybrat téma ze široké nabídky a tím získali velký prostor pro seberealizaci. 

2 studenti uvedli, že práce na projektu pro ně byla příležitostí, jak se o Paříži dozvědět více 

informací. Vždy 1 student uvedl, že na práci na projektu je zaujaly informace 

v průvodcích, dále je zaujala práce ve skupině, velké množství možností, jak projekt 

pojmout a nakonec, že projekt znamenal jiný způsob výuky francouzštiny, než je nabízen 

v běžných hodinách. 
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2. Co byste na koncepci projektu změnil/a? 

Mít možnost pracovat více času v hodinách při vyučování, nebo 

pracovat výhradně ve škole. 

9 S 

Zařadit návštěvu muzea. 1 S 

Nechat volnější ruku při výběru témat. 1 S 

S = student, studentů 

9 studentů z 11 uvedlo, že na koncepci projektu by změnili zejména možnost pracovat 

na projektu buď více času ve vyučování, nebo pracovat na projektu zcela ve vyučování. 

Tuto odpověď jsem očekávala, protože jsem se během celého projektu potýkala s tímto 

požadavkem. Studenti měli opravdu velké problémy se scházet mimo vyučování a pracovat 

na projektu. 1 student by zařadil do koncepce projektu návštěvu muzea – v tomto 

konkrétním projektu však nevidím návštěvu muzea jako přínosnou, nenapadá mě žádné 

muzeum v České republice, které by pro studenty k tomuto projektu mohlo být vhodné. 

Určitě by ale bylo zajímavé a přínosné zařadit návštěvu mediatéky Francouzského institutu 

v Praze, či se podívat na nějaký zajímavý film o Paříži. 1 student poznamenal, že by 

při výběru témat ponechal více volnosti. Tato odpověď mě překvapuje, protože studenti 

měli možnost si vybrat téma z 15 návrhů, nebo si zvolit téma vlastní. Jedinou podmínkou 

bylo téma týkající se alespoň částečně města Paříže, jinak při výběru studenty nikdo 

neovlivňoval, jen jsem jim poradila, pokud  mě o to sami požádali. Tato odpověď si také 

protiřečí s odpovědí z předešlé otázky, kde 4 studenti uvedli, že se jim na projektu líbila 

právě možnost si vybrat téma ze široké nabídky. 

3. V jakých předmětech jste se setkal/a s projekty?  

V zeměpise. 9 S 

V HST – humanitní studiích. 6 S 

V dějepise.  5 S 

V anglickém jazyce. 5 S 

V českém jazyce. 3 S 

V biologii.  2 S 

V chemii. 1 S 

V matematice. 1 S 
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Ve výtvarné výchově. 1 S 

V OSV – osobnostně sociální výchově. 1 S 

S = student, studenti, studentů 

9 studentů se setkalo s projekty v zeměpise a 6 studentů z 11 v  předmětu humanitní 

studia. 5 studentů se setkalo s projektovým vyučováním v dějepise a v anglickém jazyce, 

3 studenti v českém jazyce, 2 studenti v biologii a 1 student v chemii, v matematice, 

ve výtvarné výchově a v osobnostně sociální výchově. Ve francouzském jazyce byl tedy 

tento projekt první zkušenost s touto formou výuky.  

4. Co Vás zaujalo na projektovém vyučování? 

Spolupráce se spolužáky - skupinová práce. 5 S 

Změna, oživení, zábavnější forma výuky. 5 S 

Vedení deníku. 2 S 

Možnost uplatnit tvořivost. 1 S 

Prezentace. 1 S 

Možnost samostatného vyhledávání informací k tématu. 1 S 

Možnost seberealizace. 1 S 

S = student, studenti, studentů 

5 studentů na projektovém vyučování zaujala spolupráce ve skupinách. Při doplňujícím 

rozhovoru jsem zjistila, že jsou studenti na práci v kooperativních skupinách zvyklí, 

pochvalují si tento způsob práce, zejména když si vhodně vyberou partnery a všichni 

na úkolu pracují rovnoměrně. Dále studenty na projektovém vyučování upoutala změna 

oproti tradiční formě výuky, považují tento způsob vyučování za zábavnější a oživující 

běžnou výuku. 

5. Co považujete na projektovém vyučování za přínosné? Uveďte nejméně 3 body: 

Získání nových informací. 7 S 

Spolupráci ve skupině. 6 S 

Zpestření výuky, zajímavý způsob práce. 6 S 

Rozšíření slovní zásoby, oživení gramatiky, možnost mluvit 

francouzsky. 

5 S 
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Samostatné vyhledávání informací – cizojazyčných. 4 S 

Podání informací zajímavějším způsobem. 1 S 

Nová dekorace – hezký projekt na nástěnce. 1 S 

S = student, studenti, studentů 

7 studentů z 11 považuje za přínosné získání nových informací. 6 z 11 pokládají 

za přínosné spolupráci ve skupině, a to že projektové vyučování je zajímavý způsob práce, 

který zpestřuje výuku. Pro 5 studentů bylo přínosné, že si rozšířili slovní zásobu, oživili 

gramatiku a měli možnost mluvit francouzsky. Těchto 5 studentů otázku spíše pochopilo 

jako otázku zaměřenou na tento konkrétní projekt, nikoliv jako otázku směrovanou 

na projektové vyučování obecně. 4 studenti za přínosné považují samostatné vyhledávání 

informací a v tomto konkrétním projektu informací cizojazyčných. 1 student vnímá přínos 

projektového vyučování jako možnost podat informace zajímavějším způsobem. 1 student 

shledává přínos projektového vyučování v nové dekoraci, kterou si vyvěsí na nástěnku. 

6. Co Vám na projektovém vyučování nevyhovuje? Uveďte nejméně 3 body: 

Vyžaduje práci doma. 7 S 

Skupinová spolupráce, protože všichni ze skupiny se na projektu 

nepodílejí stejným dílem. 

3 S 

Prezentace před ne vždy přátelským publikem. 1 S 

S = student, studenti, studentů 

7 studentům z 11 nevyhovuje na projektovém vyučování nutnost pracovat na projektech 

i mimo školní výuku. 3 studentům nevyhovuje skupinová spolupráce, kdy se všichni 

ze skupiny nepodílejí na práci na projektu rovnoměrně. Je vidět, že se vlastně studenti 

rozdělili na dva tábory, na ty, kteří skupinovou práci považují spíše za výhodnou a na ty, 

kteří ji naopak zmiňují jako negativum. Tento fakt je zajisté dán výběrem partnerů 

pro spolupráci a také tím, že někomu nemusí spolupráce ve skupině vyhovovat, a tak 

upřednostňuje individuální práci. Je zajímavé, že si individuální zpracování projektu nikdo 

nevybral, přestože byla tato možnost studentům nabídnuta. 1 student zmiňuje, že mu 

nevyhovuje nutnost prezentace projektu před ne vždy přátelským publikem. 
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7. V čem Vám nejvíce pomohl vyučující/koordinátor? 

V opravě textů. 5 S 

V poskytnutí informací a v zapůjčení materiálů. 2 S 

Ve formulaci vět a pomohl nám najít neznámá slovíčka. 2 S 

V usměrnění náplně prezentace. 2 S 

Dobře nám vysvětlil požadovanou práci, jak má projekt vypadat. 2 S 

Ve zhodnocení prezentací (je potřeba lidi rozmluvit, klást jim 

otázky, člověk sám nic neřekne). 

1 S 

Vyšel nám vstříc s posunutím termínu. 1 S 

S = student, studenti, studentů 

Tato 7. otázka byla směřována na hodnocení mé práce jako koordinátora projektu. 

5 studentů uvedlo, že jsem jim pomohla při opravě jazykových chyb v textu. 

Při seznamování studentů s projektem jsem uvedla, že jedna z mých funkcí bude spočívat 

v opravě gramatických chyb v textech, které použijí do finální verze projektu. Studenti byli 

seznámeni s faktem, že jazyková správnost je jedno z hodnocených kritérií. Měla jsem také 

zájem, aby vystavené projekty byly s co nejméně chybami a aby studenti mohli porovnat 

svoji původní verzi s opravenou, a tím se zdokonalit ještě více v jazyce. Studenti měli 

pouze 2 vyučovací hodiny, kdy jsem jim mohla s texty pomoci, a to ještě většina studentů 

texty neměla připraveny. Studenti měli možnost mi zasílat texty elektronickou poštou. 

Mojí pomoci využilo pouze několik studentů, ostatní studenti měli texty s chybami a tento 

fakt se odrazil také v hodnocení. 2 studenti uvedli, že jsem jim zapůjčila materiály a 

poskytla informace, které nemohli najít, nebo jsem jim poradila, kde dané informace lze 

nalézt. 2 studenti uvedli, že jsem jim pomohla ve formulaci vět a s neznámými slovíčky. 

2 studentům jsem pomohla v usměrnění prezentace, když měli určité nápady a nevěděli, 

zda jsou realizovatelné. 2 studenti zmínili, že jsem jim dobře vysvětlila, co bude jejich 

úkolem při práci na projektu. 1 student uvedl, že jsem mu pomohla ve zhodnocení 

prezentací, což bylo krátkým rozhovorem po každé prezentaci, kdy jsem studentům kladla 

doplňující otázky, a tím jsem je přiměla k mluvení. 1 student uvedl, že jsem umožnila 

posunutí termínů prezentací (viz podkapitola 11.5 „Sebereflexe projektového vyučování“). 
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8. Potřeboval/a jste ještě jinou pomoc, než Vám vyučující/koordinátor poskytl? 

A jakou? 

Nepotřeboval/a jsem jinou pomoc. 6 S 

Slovníky, internet, informační zdroje. 5 S 

Pomáhal mi bratr, který mluví francouzsky. 1 S 

S = student, studentů 

6 studentů nepotřebovalo jinou pomoc, než jim byla poskytnuta. 5 studentů uvedlo 

pomoc slovníků, internetu a ostatních informačních zdrojů v podobě knih, průvodců a 

různých příruček. 1 studentovi pomáhal bratr, který ovládá francouzský jazyk. 

9. Další poznámky k projektu a k práci vyučujícího/koordinátora. 

Zajímavá práce, doufám, že něco podobného budeme ještě dělat. 2 S 

Spokojenost s koordinátorem. 1 S 

Projekt byl dobře promyšlen. 1 S 

S = student, studenti 

K poslední 9. otázce se nevyjádřili všichni studenti. Ti, kteří se vyjádřili, zmínili, že 

práce na projektu pro ně byla zajímavá, že by si rádi něco podobného zopakovali. 1 student 

uvedl, že byl spokojen s mojí prací. 1 student konstatoval, že projekt byl dobře promyšlen.  

 

11.4.4.4 Vyhodnocení dotazníku pro sebehodnocení a hodnocení práce celé skupiny 

1. Co se mi dařilo v průběhu práce na projektu? 

Vyhledávání a zpracovávání informací. 6 S 

Organizace a rozvržení práce. 2 S 

Grafická úprava a naaranžování projektu. 2 S 

Pracovat samostatně. 1 S 

Zvolit si zajímavé téma. 1 S 

S = student, studenti, studentů 
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6 studentům z 11 se dařilo nejvíce vyhledávání a zpracovávání informací. 2 studenti 

zmínili, že se jim dařilo si dobře zorganizovat a rozvrhnout práci na projektu. 2 studenti 

uvedli, že se jim dařila grafická úprava a naaranžování projektu. 1 studentovi se dařilo 

pracovat samostatně. 

2. Co se mi naopak vůbec nedařilo? 

Pracovat na projektu včas. Najít více času a sejít se s ostatními ve 

skupině. 

4 S 

Nedařilo se mi zorganizovat skupinu a přinutit ostatní k práci na své 

části projektu. 

2 S 

Naučit se texty dialogů. 2 S 

Prezentace. 2 S 

Porozumění textu – informace ve Fj byly složitě napsány. 2 S 

S = student, studenti 

4 studentům z 11 se nedařilo plánování činností, časové rozvržení, tak aby se sešli 

s ostatními spolužáky mimo školu a mohli pracovat na projektu. 2 studentům se nedařilo 

zorganizovat skupinu, aby přiměli ostatní k práci na své části projektu. 2 studentům se 

nedařilo naučit se texty dialogů na závěrečnou prezentaci projektu. 2 studenti uvedli, že se 

jim nedařila prezentace projektu. 2 studenti zmínili, že se jim nedařilo porozumění textu. 

Informace, ze kterých studenti čerpali, se jim zdály ve francouzském jazyce složitě 

napsány. 

3. Která fáze projektu mě nejvíce zaujala a proč? (1. Plánování, 2. Realizace,                

3. Prezentace výstupu, 4. Závěrečná reflexe / hodnocení projektu). 

Realizace – shánění informací a vymýšlení finální podoby projektu, 

je nejvíce akční, vzniká nějaké dílo, díky zjištění mnoha informací, 

které jsem předtím nevěděl/a. 

5 S 

Prezentace – zajímavá zkušenost a příprava do života, díky mluvení 

ve Fj. 

4 S 

Plánování – když jsme přemýšleli a vymýšleli návrhy na plakát a 

věci, které bychom mohli realizovat, vymýšlení způsobu prezentace 

tématu, využití fantazie. 

3 S 
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Závěrečná reflexe / hodnocení projektu – člověk ví, že práci zvládl. 1 S 

S = student, studenti, studentů 

5 studentů z 11 nejvíce zaujala fáze realizace projektu, to z toho důvodu, že shánění 

informací a vymýšlení finální podoby projektu je nejvíce akční, protože vzniká nějaké dílo, 

také je zajímavé zjišťovat neznámé informace. 4 studenty zaujala nejvíce fáze prezentace, 

byla pro ně zajímavou zkušeností při níž mluvili francouzsky. 3 studenty nejvíce zaujala 

fáze plánování, když přemýšleli o projektu, vymýšleli návrhy na plakát a promýšleli 

způsob prezentace tématu projektu. 1 student uvedl, že jej zaujala fáze závěrečné reflexe / 

hodnocení projektu, protože v této fázi se student dozví, zda a jak práci zvládl. 

4. Ve kterých fázích projektu jsem používala francouzštinu a ve kterých češtinu a proč?  

4.1  Plánování  

Čj – komunikace je rychlejší, je jednodušší se domluvit, chtěli jsme 

se přesně a dobře domluvit – ve Fj nemáme ještě takovou jistotu. 

11 S 

S = studentů 

Všichni studenti používali ve fázi plánování český jazyk. Jako důvod uvedli, že 

komunikace v českém jazyce je rychlejší, že se potřebovali přesně a dobře domluvit a 

k tomu není francouzština vhodná, protože v ní ještě nemají takovou jistotu. 

4.2 Realizace 

Čj i Fj – překlad z Čj do Fj – snazší překládat z českých zdrojů do 

francouzštiny, než vyhledávat zdroje ve Fj, informace v Čj i Fj, 

domluva v Čj a psaní do deníku ve Fj. Překlad i z Aj do Fj. 

11 S 

S = studentů 

Všech 11 studentů uvedlo, že v realizační fázi využívali český i francouzský jazyk. 

Studenti překládali informace z českých zdrojů do francouzštiny a jako důvod uvedli, že 

byl pro ně překlad snazší, než čerpat informace z francouzských zdrojů. Mezi sebou 

se v této fázi studenti dorozumívali česky. Což je zcela pochopitelné, protože je naprosto 

přirozené, že studenti mezi sebou komunikují v hodinách cizího jazyka většinou česky, 

pokud nemají za úkol používat cizí jazyk. Dodržení cizojazyčné konverzace se musí 
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kontrolovat, protože studenti mají tendence se navracet k mateřskému jazyku, komunikace 

je pro ně snazší a rychlejší. V realizační fázi se ovšem s komunikací v českém jazyce 

počítalo, není to tedy nic překvapivého. Naopak do deníku studenti zapisovali informace 

výhradně ve francouzštině. Studenti také uvedli, že čerpali informace z anglických zdrojů, 

které pak překládali do francouzštiny. Studenti mají angličtinu jako Cizí jazyk1, takže se 

předpokládá, že tento jazyk lépe ovládají, a tudíž je i pro ně pravděpodobně jednodušší 

čerpat zdroje v anglickém jazyce než ve francouzském. Pro účely projektu nečinilo žádný 

problém, že řada studentů nečerpala jen z francouzských zdrojů, ale uchýlila se k překladu, 

ať už z češtiny či angličtiny do francouzštiny, alespoň byl překlad náležitě procvičen. 

4.3 Prezentace výstupu   

Fj – povinné, v zadání projektu. 11 S 

S = studentů 

Při prezentaci výstupu všichni studenti používali francouzštinu, jak sami uvedli, bylo 

to povinné a uvedené v zadání projektu. 

4.4 Závěrečná reflexe / hodnocení projektu  

Fj – rozhovor po každé prezentaci a závěrečné shrnutí. Čj – 

dotazníky. 

11 S 

S = studentů 

V závěrečné reflexi při hodnocení projektu studenti využili jak český tak francouzský 

jazyk. Při rozhovoru, který se konal po každé prezentaci a také při celkovém závěrečném 

shrnutí, studenti hovořili francouzsky. Dotazníky byly v jazyce českém, takže je studenti 

také v češtině vyplňovali. 

5. Co bych příště udělal/a jinak a proč? 

Nenechal/a bych velkou část realizace na poslední chvíli. Lépe bych 

plánoval/a práci. 

5 S 

                                                
1 Cizí jazyk je jedním ze tří vzdělávacích oborů, který naplňuje vzdělávací oblast Jazyka a jazykové 

komunikace RVP G. 
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Vybral/a bych si lidi, na které je spolehnutí, jinou skupinu. 3 S 

Pracoval/a bych výhradně při hodinách. 3 S 

Lépe bych se naučila text prezentace. 2 S 

Zvolil/a bych jiný druh prezentace. 1 S 

S = student, studenti, studentů 

5 studentů z 11 uvedlo, že by si lépe naplánovali práci, aby jim velká část realizace 

projektu nezůstala na poslední chvíli. 3 studenti uvedli, že by si vybrali jiné partnery 

pro spolupráci, na které by bylo větší spolehnutí. Další 3 studenti uvedli, že by pracovali 

výhradně ve vyučování, tito studenti úplně přesně nepochopili znění otázky a zaměření 

celého dotazníku, který byl směřován na sebehodnocení a hodnocení práce celé skupiny. 

Tato 5. otázka se spíše dotazovala na to, co by změnili na své práci, nikoliv co by bylo 

třeba změnit na koncepci projektu. Koncepci projektu byla věnována 2. otázka v dotazníku 

pro hodnocení projektu a práce  vyučujícího/koordinátora. 2 studenti uvedli, že by se lépe 

naučili text prezentace. To je chvályhodné, protože s tímto měli studenti problémy, 

informace často buď doslovně, nebo částečně četli, téměř žádný student nehovořil bez 

podpory poznámek. 1 student uvedl, že by si zvolil jiný druh prezentace. 

6. Co jsem se naučil/a nového? 

Konkrétní fakta, informace o Paříži, informace o památkách. 8 S 

Slovní obraty, nová slovíčka, nové výrazy, překlad. 6 S 

Něco o svých spolužácích. 1 S 

Hledání informací ve Francouzském institutu.   1 S 

Orientace ve francouzském textu. 1 S 

Zajímavosti ze světa francouzského filmu. 1 S 

S = student, studentů 

8 studentů se seznámilo zejména s konkrétními fakty a informacemi o Paříži a jejích 

památkách. 6 studentů se zdokonalilo v jazyce díky novým slovním obratům, nové slovní 

zásobě a procvičilo si překlad. 1 student uvedl, že se dozvěděl něco o svých spolužácích. 

Další student uvedl, že se naučil hledat informace v mediatéce Francouzského institutu 

v Praze, orientovat se ve francouzském textu a dozvěděl se zajímavosti ze světa 

francouzského filmu. 
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7. Z jakých zdrojů jsem čerpal/a informace pro zpracování projektu? V jakém byly 

jazyce - v českém, francouzském či jiném jazyce? 

Z internetu v Čj. 4 S 

Z internetu ve Fj. 1 S 

Z internetu v Aj. 2 S 

Z internetu kombinace Čj a Fj. 1 S 

Z internetu kombinace Čj, Aj a Fj. 1 S 

Z průvodců v Čj. 3 S 

Z  průvodců  ve Fj. 1 S 

Z průvodců v Čj i Fj. 1 S 

Z knih o pařížském umění a architektuře v Čj. 2 S 

Z knih o pařížském umění a architektuře ve Fj. 1 S 

Z knih o pařížském umění a architektuře v Čj i Fj. 1 S 

Od kamarádky, která v Paříži žila. 1 S 

Z Francouzského institutu – zdroje ve Fj. 

Z české knihovny – zdroje v Čj. 

1 S 

S = student, studenti 

Studenti nejčastěji čerpali informace z internetu a to jak v českém, francouzském, 

tak i anglickém jazyce. Někteří studenti čerpali z průvodců, z knih o pařížském umění a 

architektuře, všechny tyto informace byly v českém či francouzském jazyce. 1 student 

uvedl, že vyhledával informace v mediatéce Francouzského institutu v Praze a v české 

knihovně. 1 student napsal, že čerpal informace od kamarádky, která žila v Paříži.  

8. Spolupráci mezi členy skupiny hodnotím jako: 

1. výbornou 1 S 

2. velmi dobrou 6 S 

3. dobrou 2 S 

4. dostatečnou - 

5. nedostatečnou 2 S 

S = student, studenti, studentů 
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V této uzavřené otázce studenti hodnotili spolupráci mezi členy skupiny. Pouze 

1 student uvedl, že hodnotí spolupráci mezi členy jako výbornou, 6 studentů jako velmi 

dobrou, 2 studenti jako dobrou a 2 studenti jako zcela nedostatečnou. Kladné či záporné 

hodnocení spolupráce mezi členy skupiny vyplývá zajisté z faktu, koho si studenti zvolili 

za své partnery pro spolupráci. Při doplňujícím rozhovoru studenti uváděli, že pro příště by 

si zvolili pro spolupráci jiné partnery.  

9. Co jsem se v průběhu práce na projektu naučil/a od svých spolužáků? 

Že prezentace před třídou nemusí být „horor“, všechno záleží na 

lidech a jejich přístupu. 

1 S 

Že je nutné se spoléhat jen na sebe, jinak se na vás všichni vykašlou. 1 S 

Neuvedena žádná odpověď. 1 S 

Aktivně se zapojit do práce. 1 S 

Snažit se zorganizovat práci sama a nenechávat to na ostatních. 1 S 

Kompromisu, protože každý má jiný názor na práci. 1 S 

Že nic není nemožné. 1 S 

Některá francouzská slova. 1 S 

Že se na některé nemůžu spolehnout, jedna skupina se nedostavila! 

Ale také, že dokážeme spolupracovat, když nás tlačí čas, konkrétně 

v naší skupině. 

1 S 

Zodpovědnosti a připravenosti v mé skupince, ale na druhou stranu 

mě mrzelo, že jedna skupina projekt neprezentovala a ani na hodinu 

nepřišla. 

1 S 

Že prezentace je živější (samozřejmě) ve formě divadla. 1 S 

S = student 

Na tuto 9. otázku každý ze studentů odpověděl rozdílně. 1 student neuvedl žádnou 

odpověď. Z odpovědí, které studenti na tuto otázku uvedli, mě nejvíce zaujalo, že se 

v průběhu práce na projektu studenti naučili od svých spolužáků např. zodpovědnosti, 

kompromisu - každý má právo mít jiný názor na práci. Dále 1 student odpověděl, že se na 

některé členy nelze spolehnout a naopak, že dokáží spolupracovat, když je potřeba.  

2 studenti napsali podobné odpovědi, že je nutné se spoléhat sám na sebe a ne na ostatní a 

také se snažit zorganizovat práci sám a nenechávat to na ostatních. 
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11.5 Sebereflexe projektového vyučování 

Pro sebereflexi projektového vyučování jsem si položila následující otázky: 

Co mě zaujalo na projektovém vyučování?  

Na projektovém vyučování mě nejvíce zaujal fakt, že role vyučujícího získává jiný nový 

charakter, než je tomu v tradiční výuce cizího jazyka. Z vyučujícího se stává poradce, 

koordinátor, již není tím, kdo hotové informace pouze předává. Pro vyučujícího a také 

pro studenty je velmi obohacující využívat pro výuku cizího jazyka jiných zdrojů než 

pouze učebnic. Dále mě zaujalo, že studenti pracovali se zájmem, byli aktivní. V cizím 

jazyce je velmi důležitý ústní projev. Právě v projektovém vyučování měli studenti 

mnohem větší možnosti používat cizí jazyk, než je tomu v běžné výuce a tuto skutečnost 

také náležitě ocenili. Podle paní profesorky se zapojili i ti, kteří běžně v hodinách příliš 

nekomunikují. Studenti také velmi kreativně a originálně pojali prezentace výstupů 

projektů. 

Co se mi podařilo při realizaci projektového vyučování?  

Při realizaci projektového vyučování se mi nejvíce podařilo motivovat studenty k práci, 

pomoci a poradit jim, když potřebovali. Podařilo se mi vymyslet projekt, který studenty 

zaujal, takže jej zpracovávali pečlivě a se zájmem.  

Co se mi naopak nepodařilo při realizaci projektového vyučování? 

Při realizaci projektového vyučování se mi nepodařilo přimět studenty, aby mně zasílali 

texty k opravě elektronickou poštou. Mým původním záměrem bylo, aby jejich prezentace 

projektů byly co nejvíce gramaticky správně a následně jejich produkty, které budou 

ve škole vystavěny, obsahovaly co nejméně gramatických chyb. Tento úmysl se mi 

nepodařilo naplnit a studenti možnosti opravy gramatických chyb v textech nevyužili, 

přestože gramatická správnost bylo jedno z hodnocených kritérií. Když jsme se studentů 

dotazovala, co bylo důvodem, že mně texty nezasílali, žádný důvod k tomuto jednání 

neuvedli. 
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Co bych změnila při další realizaci projektu? 

Při další realizaci projektu bych se snažila zařídit, aby studenti měli k dispozici více 

vyučovacích hodin k realizaci projektu, nebo aby mohli pracovat na projektu výhradně 

ve školní výuce. Tímto způsobem bych měla také více možností pomoci studentům 

s opravou gramatických chyb v textech. Příště bych také studentům více zdůraznila, že je 

třeba se pokusit prezentovat projekt více zpaměti a do poznámek nahlížet jen pro orientaci. 

Dále bych zařadila do projektu společnou návštěvu mediatéky Francouzského institutu 

v Praze a také bychom se mohli se studenty podívat na nějaký zajímavý film s danou 

tematikou projektu.  

Došlo k nějakým změnám v průběhu  projektu oproti návrhu projektu? 

V průběhu projektu došlo ke změně původního časového rozvržení projektu. Projekt byl  

naplánován na 6 vyučovacích hodin rozložených do 3 týdnů. Když jsem však 2. týden 

začala se studenty projednávat termíny prezentací, požádali mě, jestli bych jim mohla 

poskytnout ještě 2 až 3 hodiny ve vyučování k realizaci projektu. Studenti si stěžovali, že 

nemají dostatek možností a času se scházet mimo vyučování. Další hodiny ve vyučování 

jsem studentům poskytnout nemohla, proto jsme se domluvili, že termíny prezentací 

posuneme o týden později, takto studenti získali jeden týden navíc k dokončení projektu.  

Byly splněny stanovené cíle? 

Stanovené cíle byly u většiny studentů splněny. Ve 2 skupinách se vyskytl problém 

s cílem, kdy studenti měli pracovat v kooperujících skupinách. Studenti při reflexi uváděli, 

že pro další projekt by si zvolili jiné spolehlivější partnery pro spolupráci. Přestože někteří 

studenti mají z tohoto projektu spíše negativní zkušenost s prací v kooperujících 

skupinách, při závěrečné reflexi tuto organizaci práce hodnotili spíše pozitivně. Uváděli 

také, že je to pro ně velká zkušenost, pro příště tedy budou vědět, na koho se mohou, 

či nemohou spolehnout.  

Co bylo pro mě přínosem projektu? 

Bylo příjemné pozorovat studenty, jak se zájmem pracují na projektu. To, že je projekt 

zaujal, bylo zřejmé hned ve fázi plánování, kdy kladli nejrůznější otázky. Měla jsem 

možnost v praxi zjistit, že projektové vyučování je opravdu výborným doplňkem k běžné 
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výuce cizího jazyka. Potvrdilo se mi také, že připravit a zorganizovat projekt není vůbec 

lehké. Projekt musí být dobře promyšlen, také příprava a samotná realizace jsou velmi 

časově náročné. 

Co mě při realizaci projektu překvapilo?  

Při závěrečné diskusi mě překvapilo, že všichni studenti se shodli, že je projektové 

vyučování velmi baví a že by si přáli, aby paní profesorka začala zařazovat podobné 

projekty do výuky francouzského jazyka.  

Jaké konkrétní klíčové kompetence byly projektem rozvíjeny? 

Projektem byly rozvíjeny následující kompetence (čerpáno z obecné charakteristiky 

klíčových kompetencí v RVP G, 2007, s. 9): 

Kompetence k učení  

Studenti sami plánovali a organizovali své učení a pracovní činnost, efektivně získali a 

zpracovali poznatky a informace. K informacím přistupovali kriticky a tvořivě je 

zpracovali. Studenti také hodnotili svoji práci a přijali hodnocení ostatních spolužáků. 

Studenti provedli sebereflexi a ze svých  úspěchů a chyb se poučili pro další práci. 

Kompetence k řešení problémů 

Studenti vyhledávali informace vhodné k řešení problému. Zvažovali využití různých 

postupů při řešení problému. Prezentací se studenti učili obhájit svoji práci a být za ni 

zodpovědní.  

Kompetence komunikativní 

Studenti při práci na projektu v kooperující skupině a při její prezentaci jasně 

vyjadřovali své myšlenky, naslouchali názorů druhých, zapojovali se do diskuse a byli 

schopni obhájit svůj názor. Studenti pracovali s různými typy textů a dobře se v nich 

orientovali. Při práci efektivně využívali moderní informační technologie. 
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Kompetence sociální a personální 

Studenti pracovali v kooperujících skupinách, aktivně spolupracovali při dosahování 

společných cílů. V případě potřeby studenti poskytli pomoc, nebo o ni požádali. Studenti 

byli schopni sebereflexe a sebehodnocení.  

Kompetence občanské 

Studenti respektovali při práci na projektu různorodost hodnot, názorů, postojů a 

schopností ostatních, k plnění svých povinností přistupovali zodpovědně a tvořivě.  

Kompetence k podnikavosti 

Studenti uplatnili vlastní iniciativu, tvořivost a uvítali a podpořili inovaci, kterou pro ně 

právě realizace projektu byla. Získávali a kriticky vyhodnocovali dostupné zdroje a 

informace při plánování a realizaci aktivit. Usilovali o dosažení stanovených cílů, průběžně 

hodnotili dosažené výsledky a korigovali další činnost s ohledem na stanovený cíl. Většina 

studentů dokončila zahájené aktivity a byli motivovaní k dosahování úspěchů.  

 

Aspekty, které byly hodnoceny pozitivně z pohledu  studentů a koordinátora 

 Prezentace - zábavné, vtipné, nápadité, originální, kreativní. 

 Závěrečná reflexe / hodnocení projektu a sebehodnocení. 

 Práce v kooperujících skupinách. 

 Přirozené použití cizího jazyka – možnost hovořit v reálných situacích, 

propojení receptivních a produktivních řečových dovedností. 

 Získání nových informací, nové slovní zásoby. 

 Dovednost čerpat informace z různých zdrojů v různých jazycích a 

zpracovávat je. 

 Zajímavý jiný způsob práce. 

 Zájem a aktivita studentů. 

 Plánování vlastní pracovní činnosti. 

 Rozvoj samostatnosti a zodpovědnost za výsledek práce. 
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Aspekty, které byly hodnoceny negativně z pohledu studentů  a koordinátora 

 Nedostatečně naučené texty prezentací. 

 Nemožnost pracovat na projektu výhradně ve vyučování. 

 Nebyl prezentován 1 výstup projektu. 
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Závěr 

V diplomové práci jsem se věnovala tématu Projektového vyučování a jeho využití 

v současné škole. Projektové vyučování nabízí mnoho možností, ať již při plnění cílů 

vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí, tak také napomáhá při realizaci průřezových 

témat a integraci jednotlivých předmětů vzdělávacích oblastí. Projektové vyučování může 

být také uskutečňováno v rámci jednoho předmětu. V teoretické části práce jsem se 

věnovala teoretickým aspektům, které podpořily a prohloubily moje znalosti 

o projektovém vyučování, abych se poté v praktické části pokusila o návrh projektu a jeho 

následnou realizaci se studenty jednoho pražského gymnázia. Cílem mé práce bylo 

vyzkoušet si navrhnout projekt ve výuce cizího jazyka na téma Paříž a …, protože mým 

aprobačním předmětem je francouzský jazyk. Zájem zrealizovat projektové vyučování 

jsem měla také proto, abych zjistila, jak vlastně by měl správný projekt vypadat, 

co všechno taková realizace projektu ve skutečnosti obnáší. Dále mě zajímalo, jaké jsou 

přednosti a úskalí tohoto typu výuky. Zaměřila jsem se také na podrobné hodnocení 

projektového vyučování, a to jednak na hodnocení z mé strany, podle předem stanovených 

kritérií, dále v podobě dotazníků, za pomoci kterých studenti hodnotili prezentace projektu 

spolužáků, projekt obecně, práci koordinátora, sami sebe, svoji práci a práci celé skupiny. 

Nakonec proběhla závěrečná diskuse o projektu se studenty. Dotazníky jsem podrobně 

vyhodnotila v praktické části. Zde nabízím shrnutí reflexe projektu z pohledu studentů, 

které jsem pro přehlednost rozdělila do následujících oblastí:  

Oblast vlastní formy projektu 

Studenty nejvíce zaujala fáze realizace projektu, zajímalo je vyhledávání a zpracovávání 

nových informací a vymýšlení finální podoby projektu. Dále je také zaujala fáze 

prezentace, která pro ně  byla zajímavou zkušeností, kdy studenti zejména ocenili možnost 

hovořit francouzsky. Konkrétně studenty zajímalo samotné téma Paříž. Byli spokojení, že 

dostali možnost se o tomto městě dozvědět nové informace a zajímavosti zábavnějším 

způsobem, než tomu obvykle bývá při jejich běžné výuce francouzštiny. 

Studenti však také měli možnost vyjádřit nespokojenost s touto formou výuky. Téměř 

všichni studenti se shodli, že jim na projektovém vyučování nevyhovuje nutnost pracovat 

na projektech doma mimo školní výuku, protože většina studentů měla velké problémy 

se sejít mimo vyučování a pracovat na projektu společně ve skupině. 
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Studenti projektové vyučování vítají, ale jen do té míry, pokud jim příliš nezasahuje 

do volného času mimo školu. 

Studenti dále uvedli, že se setkávají s projektovým vyučováním v mnoha předmětech, 

a to hlavně v zeměpisu, v předmětu humanitní studia, v dějepisu, v anglickém jazyce, 

v českém jazyce, v biologii, v chemii a v matematice. Žádný student neuvedl projekty 

ve francouzském jazyce, pro studenty to v tomto jazyce byla první zkušenost. V závěrečné 

diskusi se všichni studenti shodli, že by byli rádi, kdyby se ve francouzském jazyce měli 

možnost setkávat s projekty častěji. 

Oblast sociální 

Studenti kladně hodnotili možnost spolupráce. Studenti jsou na tento způsob práce 

v kooperujících skupinách poměrně zvyklí a pochvalují si jej, zejména v případě, když se 

jim podaří být ve skupině s partnery, kteří jsou ochotni spolupracovat. Studenti také 

uváděli, že od svých spolužáků se při spolupráci naučili zodpovědnosti a toleranci, kdy 

byli nuceni si uvědomit, že každý má právo mít svůj vlastní názor. Naopak někteří studenti 

uvedli negativní zkušenost se spoluprací, protože se na některé spolužáky nemohli 

spolehnout. 

Oblast jazyková 

V první fázi projektu, při plánování, studenti využívali češtinu. Je to zcela pochopitelné, 

protože se potřebovali jasně a rychle mezi sebou domluvit, což jim jejich dosavadní úroveň 

francouzského jazyka ještě neumožňuje. V druhé fázi projektu, při realizaci, již studenti 

využívali jak francouzštinu tak češtinu, někteří dokonce angličtinu, záleželo to na zdrojích, 

ze kterých čerpali informace. Avšak při dorozumívání stále ještě převládala čeština. 

Při závěrečné prezentaci hovořili všichni studenti francouzsky, protože to bylo povinné, 

jak sami studenti uvedli. Při závěrečné reflexi a hodnocení projektu se využívaly jazyky 

oba, protože dotazníky studenti vyplňovali česky a závěrečné shrnutí projektu probíhalo 

ve formě diskuse ve francouzštině. 

Oblast kognitivní 

Studenti pracovali zejména se zdroji jako byl internet, knižní průvodci, knihy 

s památkami a architekturou, se slovníky. Zdroje byly jak ve francouzském, českém tak 
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i anglickém jazyce. Studenti dále uváděli, že se dozvěděli nové informace o Paříži v užším 

kontextu a také, že si rozšířili slovní zásobu a procvičili gramatiku. 

Oblast sebehodnocení 

Studentům se dařilo vyhledávání a zpracovávání informací. Naopak se jim příliš 

nedařilo plánování činností a časové rozvržení tak, aby se sešli s ostatními spolužáky mimo 

školu a mohli pracovat na projektu. Studenti také uváděli, že se jim nepodařilo dostatečně 

se naučit texty na závěrečnou prezentaci projektu. Při příštím projektu by rádi zlepšili 

plánování práce na projektu, aby si nenechávali velkou část realizace na poslední chvíli. 

Uvedli také, že by více rozmýšleli, jaké partnery zvolit pro spolupráci. 

Domnívám se, že práce na projektu se nám společně dařila a byla pro mě i pro studenty 

zajímavá a přínosná. Studentům se zdařily jak prezentace projektů, tak závěrečná reflexe a 

hodnocení projektu. Velmi přesně vystihli přednosti a úskalí projektu a vlastní práce. 

Nevýhodou opravdu bylo, že jsme nemohli věnovat více času na realizaci projektu 

ve vyučování. Ve své praxi se tedy budu snažit tento problém co nejvíce eliminovat.  

Projektové vyučování je velmi vhodným doplňkem k tradiční výuce jazyka. Studenti 

při této formě výuky využívají cizí jazyk jako prostředek k samostatnému a praktickému 

konání. Studenti jsou přirozeně zvídaví a rádi se dovídají něco nového o cizích kulturách, 

proto jsou reálie tak vhodným námětem k projektovému vyučování. Projektové vyučování 

motivuje studenty k rozvíjení individuálních učebních strategií, a tím jsou schopni učit se 

cizímu jazyku i mimo školu. 

Projektové vyučování má samozřejmě také své meze, osobně jsem se potýkala  

s problémem časové náročnosti přípravy projektu a náročnosti na hodnocení projektu - jak 

z hlediska časového, tak i z hlediska způsobu hodnocení. „Projektová metoda není všelék, 

není metodou všespasitelnou, ale jednou z možných metod školní edukace, která by však 

měla mít v procesu výchovy a vzdělávání rovnocenné postavení jako metody ostatní“ 

(Žanta, 1934; In Kratochvílová, 2006, s. 55). Tato slova profesora R. Žanty přesně 

vystihují, že projektové vyučování by mělo být kombinováno s mnoha dalšími 

vyučovacími metodami, a být doplňkem předmětového vyučování a kompenzovat jeho 

nedostatky. 
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Návrh projektu spolu s dotazníky pro hodnocení, po drobných úpravách a 

s přihlédnutím na jazykovou úroveň studentů, je možné využít jako model pro projekty 

ve výuce cizích jazyků zaměřené na reálie studovaného jazyka, a to zejména měst či 

regionů. 

Tato práce mi poslouží jako výborná praktická zkušenost pro mé povolání učitelky 

francouzského jazyka. Nadále budu zařazovat projekty do své výuky a toto mé přesvědčení 

ještě podtrhuje jedno čínské přísloví, které praví „Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si 

zapamatuji, nech mne to dělat a já pochopím.“  
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Přílohy 

1. Plán s informacemi o projektu pro studenty 

2. Fotografie skupin I, II, III, IV, V při realizaci projektu ve vyučovací hodině 

francouzského jazyka 

3.  Fotografie prezentací číslo 1, 2, 3, 4, 5 

4. Dotazník pro hodnocení projektu a práce vyučujícího/koordinátora 

5. Dotazník pro sebehodnocení a hodnocení práce celé skupiny 

6. Dotazník pro hodnocení prezentace projektu spolužáků 
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Příloha č. 1 

Název projektu: Paříž a ..... 
Předpokládaná délka trvání: 3 týdny - 6 vyučovacích hodin + příprava doma / mimo 

výuku francouzštiny 

1. vyučovací hodina – 45 minut  Plánování projektu 

2. vyučovací hodina – 45 minut  Realizační část ve vyučovací hodině 

3. vyučovací hodina – 45 minut  Realizační část ve vyučovací hodině 

4. vyučovací hodina – 45 minut  Prezentace výstupu projektu 

5. vyučovací hodina – 45 minut  Prezentace výstupu projektu 

6. vyučovací hodina – 45 minut  Závěrečná reflexe / hodnocení projektu 

 

Záměr: Seznámení se s hlavním městem Francie v užším kontextu např. Paříž a móda, 

Paříž a divadlo, apod.  

 

Pomůcky: Slovníky, encyklopedie, internet, knihy k dané tematice, časopisy, knihovna, 

velký arch papíru, psací potřeby, fixy, nůžky, lepidlo, sešit na vedení deníku. 

 

Zadání projektu: 

1. vyučovací hodina (konkrétní datum) 

Motivace a plánování projektu 

 

Možná témata projektu: 
Paříž a doprava 
Paříž a malířství, sochařství (např. jen určitý styl) 
Paříž a architektura a kulturní památky 
Paříž a muzea 
Paříž a zahrady 
Paříž a slavné hřbitovy 
Paříž a kultura 
Paříž a knihovny 
Paříž a divadla, opery / Paříž a divadlo 
Paříž a kina / Paříž a film 
Paříž a kavárny, restaurace, hotely 
Paříž a literatura 
Paříž a móda 
Paříž a sport 
Paříž a věda a technika 
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Vést si deník – zapisovat si informace o tom, co jste již vypracovali, na čem budete 

pracovat doma či v daných vyučovacích hodinách, které budou věnovány realizaci projektu 

ve vyučování, do deníku je možné zapisovat další postřehy, např. s jakými problémy jste se 

při zpracovávání setkali. 

Výstup projektu – Např. plakát, PowerPointová prezentace, stránka do časopisu, 

do průvodce, Vaší fantazii se meze nekladou.  

Funkce koordinátora (moje funkce) – oprava gramatických chyb v textech 

ve vyučovacích hodinách věnovaných realizaci projektu, nebo mi můžete texty zasílat           

e-mailem (SykorovaLucie@seznam.cz), a také se na mě obrátit s jakýmkoliv dotazem 

týkající se projektu. 

Organizace: Práce v kooperujících skupinách – skupiny maximálně po 3 studentech, 

můžete si sami zvolit s kým budete spolupracovat, můžete pracovat i samostatně.  

 

2. a 3. vyučovací hodina (konkrétní datum) 

Realizační část 

Způsob realizace projektu: 

1. Přinesete si potřebné pomůcky a zdroje, se kterými budete pracovat. 

2. Před zahájením realizace projektu ve vyučovací hodině, každá skupina několika větami 

představí, co již vypracovala, jak budete v hodině dále pokračovat. Vaše případné dotazy 

budou konzultovány.  

4. a 5. vyučovací hodina (konkrétní datum) 

Prezentace projektu 

Způsob prezentace projektu: 

Prezentace zvoleného výstupu ve francouzském jazyce před ostatními spolužáky ve školní 

třídě. Každá prezentace bude trvat 10-15 minut a každý student bude prezentovat určitou 

část projektu. Vyvěšení výstupů na nástěnku ve třídě, na chodbě školy, apod. 
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6. vyučovací hodina (konkrétní datum) 

Závěrečná reflexe / hodnocení projektu 

Způsob hodnocení: 

1. Hodnocení prezentací projektů koordinátorem podle následujících kritérií: 

a) Z hlediska zpracování obsahu tématu 

b) Z hlediska gramatické správnosti textů 

c) Z hlediska způsobu prezentace projektu 

d) Z hlediska tvůrčího zpracování projektu (originalita, kreativita) 

e) Z hlediska zpracování deníku 

Každé hledisko bude hodnoceno známkou ze škály 1-5; 1 (výborně), 2 (velmi dobře), 

3 (dobře), 4 (dostatečně), 5 (nedostatečně) a doplněno slovním komentářem. 

2. Krátký rozhovor koordinátora se studenty po každé prezentaci.  

3. Formou dotazníků: 

 Dotazník pro hodnocení projektu a práce vyučujícího/koordinátora 

 Dotazník pro sebehodnocení a hodnocení práce celé skupiny 

 Dotazník pro hodnocení prezentace projektu spolužáků 

 

4. Závěrečné ústní shrnutí celé práce formou  krátké diskuse se studenty. 

 

Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám hodně úspěchů při zpracovávání projektu. 
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Skupina I         Příloha č. 2 
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Skupina II 
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Skupina III 
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Skupina IV 
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Skupina V 
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Prezentace číslo 1 skupiny I       Příloha č. 3 
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Prezentace číslo 1 skupiny I 
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Prezentace číslo 2 skupiny II 
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Prezentace číslo 2 skupiny II 
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Prezentace číslo 3 skupiny III 
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Prezentace číslo 3 skupiny III 
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Prezentace číslo 4 skupiny IV 
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Prezentace číslo 4 skupiny IV 
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Prezentace číslo 5 skupiny V 
 

Paris et
le film

Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain

Jean-Pierre Jeunet, qui a fait les films « Delicatessen» et «La cité des 
enfants perdus» , toujours film aux lieus autour de Paris. Il toujours 
balance entre les aimablement bizzare scènes et l´humour noir.

- Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain : la mère d´Amélie est abattue: Notre Dame, Paris
Quand le film « Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain » commence et la 

mère d´Amélie est morte a cose de touriste tombant de Notre Dame, 
c´est un parfait exemple d´humour specifique pour le directeur.

Le film se déroule à Paris et particulièrement à Monmartre (un home de 
Jeunet) où vous pouvez trouver appartement d´Amélie ou l´épicerie, 
mais ce sont seulement les extérieurs comme les intérieurs ont été
tournés en Allemande

 
•Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain : appartment d´Amélie: rue des 
Trois Freres, Montmartre, Paris

•Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain: l ´épicerie: Au 
Marche de la Butte, Passage des Abbesses, 
Montmartre, Paris

•Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain: Amélie décrire les vitrines 
à homme aveugle : Lamarck-Caulaincourt Metro Station, Paris

Pas loin d´épicerie et le Métro 
Lamarck-Coulaincourt où l´homme 
aveugle experience un moment de 
bonheur comme Amélie décrire les 
vitrines avec tous les choses 
magnifiques en rue Lamarck.

•Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain: Amélie returne 
la boîte de souvenirs: La Verre a Pied, Rue Mouffetard, 
Paris

Amélie (Audrey Tautou) cherche Bretodeau pour 
lui returner le boîte avec des souvenirs précieux. 
La scène en taxiphone se déroule au coin de la 
rue Mouffetard et de la rue Clovis en Quartier 
Latin. Le bar où elle voit le resultat de son effort 
avec la boîte est très proche en 118 rue 
Mouffetard.

Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain: Amélie voit les affiches de Nino “Où et quand?”
: Line 6 Station of La Motte-Picqet-Grenelle, Paris

Après Amélie Amélie voit les affiches de Nino 
“Où et quand?” en Line 6 Station de La Motte-
Picqet-Grenelle,  elle prepare le chemin 
compliqué incluant les flèches bleues devant 
Sacre Coeur et elle résoudre le mystère de 
l´homme, qui a laissé ses photos partout. 

•Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain: la video 
magasin où Nino travaille: Palace Video, Boulevard 
de Clichy, Pigalle, Paris

Nino (Mathieu Kassovitz) travaillait dans 
le Palace Video, 37 boulevard de Clichy, 
le sex shop  où vous pouvez trouver 
Moulin Rouge club originale qui est réel 
et ouvert.
Eventuellement, le lieu, que je crois 
vous voulez visiter, c´est aimable art 
deco café où Amélie travaillait comme 
une serveuse, qui est surprisement 
réel. C´est le Café des Deux Moulin, 
15 rue Lepic. Et oui, vous pouvez 
goûter le crème brulée là,  quel 
s´appele maintenant d´après Amélie.

Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain : Café des Deux
Moulin, 15 rue Lepic

La Mémoire dans la peau : 

- La Mémoire dans la peau : Jason Bourne 
arrive à Paris: Quai Saint Bernard, Paris

•La Mémoire dans la peau : l´appartement parisien de Jason 
Bourne: 104 avenue Kléber, Paris 

Bourne et Marie dorment pendant leur 
première nuit dans une voiture au Quai 
Saint Bernard. Bourne visite leur 
appartement et apprend qu íl y a 
quelqu´un qui veut Bourne morte. 
L´appartement est dans le film 104 rue du 
Jardin mais seriusement il est 104 Avenue 
Kléber, au nord de Trocadéro.

La gare où Bourne laisse son sac rouge 
c´est la Gare du Nord.

Le pont où James Bourne a disparu en fin 
de La Mémoire dans la peau c´est le Pont 
des Arts

James Bond : Dangereusement vôtre

•Dangereusement vôtre: Pont d´Alexandre III

À Paris, James Bond rencontre M. Aubergine, 
qui est tué dans un Restaurant Jules Verne, 
chère restaurant en deuxième étage de la tour 
Eiffel. Ensuite il y a un chasse terminé par le 
saut de James Bond au bateau de Pont 
d´Alexandre III.

James Bond: Moonraker
Les hi-tech (verre et metal) offices de Drax où James 
Bond rencontre Dr. Holly Goodhead sont parts de 
Centre Pompidou. Centre Pompidou a été ouvrié en 
1977 et designé par les architects Renzo Piano, 
Richard Rogers et Gianfranco Franchini. C´est ouvrié
pour grand public et il y a le museum d´art modern et 
la librairie.C´est très intéressant et nous 
recommendons les voir.

Moonraker:  hi-tech office complex de Drax: 
Centre Pompidou, Paris

Dernier Tango à Paris

Dernier Tango à Paris: Brando meets 
Schneider: Pont de Bir-Hakeim, Passy, Paris

Il y a plusieurs scènes qui se déroulent à Paris 
dans cette tragique romance de Bernardo 
Bertolucci, connue pour (dans cette epoque) des 
scènes d´actes sexuales et sa emotionale nudité
avec superbe performance de Marlon Brando.
C´est un film dans lequel les lieus sont très 
important, donc visitant les lieus vous vous 
sentirez d´être dans cet fim, d´être Marlon 
Brando.
Paul ( Marlon Brando), qui est affolé, rencontre 
étrangere Jeanne (Maria Schneider) au Pont de  
Bir-Hakeim, dans les 15ième et 16ième

arrondssements. Originellement c´est le Passy 
Viaduct, mais il a été rebabtisé en 1949 pour la 
memoire de batailles en desert Libyan.

•Dernier Tango à Paris: le bar: Kennedy 
Eiffel Bar, avenue du President Kennedy, 
Passy, Paris

Il y a aussi un bar où Jeanne fait le coup de fil. C´est 
le Kennedy Eiffel Bar, avenue du President Kennedy.
‘1 rue Jules Verne’, le appartement où Paul et 
Jeanne amusent sa romance anonyme est  1 rue 
de l’Alboni dans le quartier de Passy.  
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Prezentace číslo 5 skupiny V 
 

Entretien avec un vampire

Le lobby splendide d´ hôtel parisien, où Louis (Brad Pitt) et Claudia (Kirsten 
Dunst) habitent, est Opéra national de Paris. Opéra a été ouvriée en 1875 et 
c´est un chef-dóeuvre.

Le Fântom de l´Opéra
Bien que le roman de Gaston Leroux se déroule à l´Opéra national de Paris, 
c´est seulement le film de 1990 qui a été tourné à l´Opéra national de Paris, 
dans les autres Opéra a été remplacé par les différents immeubles.

•Entretien avec un vampire: le  lobby de grand parisien hôtel: 
Opéra national de Paris, Place de l'Opéra 

Da Vinci Code

•Le Da Vinci Code: Robert Langdon est appelé pour le meurtre: La 
pyramide, Louvre, Paris

C´est pas un seul film qui a été tourné dans 
Louvre ( par exemple Drôle de frimousse 
avec Audrey Hepburn ou Le Temps 
d ínnocence de Martin Scorsese). En 
pyramide de verre est  (en film) le corps de 
Marie de Magdala.

Le Da Vinci Code: Silas explore la ‘Ligne de Roses’: 
Church of St Sulpice, Paris 

L ´église où Silas d´Opus Dei cherche la 
Ligne de roses est Église Saint-Sulpice, 
Rue St-Sulpice. Bien que vous puissiez 
voir le réel exteriéur, l´intérieur est fait 
digitalement. La ligne méridienne existe 
mais le nom Ligne de roses est créé par 
Dan Brown est tous les choses en ce qui 
concerne les temples sont fictifs.

Les sources
 www.movie-locations.com ( en anglais)
 www.deviantart.com (pour les images)
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Příloha č. 4 

Dotazník pro hodnocení projektu a práce vyučujícího/koordinátora: 

 

1. Co Vás zaujalo na práci na projektu Paříž a …? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Co byste na koncepci projektu změnil/a? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. V jakých předmětech jste se setkal/a s projekty?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Co Vás zaujalo na projektovém vyučování? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Co považujete na projektovém vyučování za přínosné? Uveďte nejméně 3 body: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Co Vám na projektovém vyučování nevyhovuje? Uveďte nejméně 3 body: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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7. V čem Vám nejvíce pomohl vyučující/koordinátor? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

8. Potřeboval/a jste ještě jinou pomoc, než Vám vyučující/koordinátor poskytl? A jakou? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

9. Další poznámky k projektu a k práci vyučujícího/koordinátora. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Příloha č. 5 

Dotazník pro sebehodnocení a hodnocení práce celé skupiny: 

 

1. Co se mi dařilo v průběhu práce na projektu? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Co se mi naopak vůbec nedařilo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Která fáze projektu mě nejvíce zaujala a proč? (1. Plánování,2. Realizace,3. Prezentace 

výstupu, 4. Závěrečná reflexe / hodnocení projektu). 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Ve kterých fázích projektu jsem používala francouzštinu a ve kterých češtinu a proč?  

 

1. Plánování     Fj  Čj 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Realizace     Fj  Čj 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Prezentace výstupu    Fj  Čj 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Závěrečná reflexe / hodnocení projektu Fj  Čj 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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5. Co bych příště udělal/a jinak a proč? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Co jsem se naučil/a nového? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Z jakých zdrojů jsem čerpal/a informace pro zpracování projektu? V jakém byly jazyce 

- v českém, francouzském či jiném jazyce? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

8. Spolupráci mezi členy skupiny hodnotím jako: 

 

1. výbornou  

2. velmi dobrou 

3. dobrou  

4. dostatečnou 

5. nedostatečnou 

 

9. Co jsem se v průběhu práce na projektu naučil/a od svých spolužáků? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Příloha č. 6 

Dotazník pro hodnocení prezentace projektu spolužáků: 

 

1. Na škále 1-5 ohodnoťte kvalitu prezentace projektu: 

1 (výborná), 2 (velmi dobrá), 3 (dobrá), 4 (dostatečná), 5 (nedostatečná) 

 

a) Z hlediska zpracování obsahu tématu: 

 

Prezentace číslo 1 1  2  3  4  5 

Prezentace číslo 2 1  2  3  4  5 

Prezentace číslo 3 1  2  3  4  5 

Prezentace číslo 4 1  2  3  4  5 

Prezentace číslo 5 1  2  3  4  5 

 

b) Z hlediska způsobu prezentace projektu: 

 

Prezentace číslo 1 1  2  3  4  5 

Prezentace číslo 2 1  2  3  4  5 

Prezentace číslo 3 1  2  3  4  5 

Prezentace číslo 4 1  2  3  4  5 

Prezentace číslo 5 1  2  3  4  5 

 

c) Z hlediska tvůrčího zpracování projektu (originalita, kreativita): 

 

Prezentace číslo 1 1  2  3  4  5 

Prezentace číslo 2 1  2  3  4  5 

Prezentace číslo 3 1  2  3  4  5 

Prezentace číslo 4 1  2  3  4  5 

Prezentace číslo 5 1  2  3  4  5 

 

2. Která z prezentací Vás zaujala nejvíce a proč? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 


