
Posudek diplomové práce Zuzany Matoulkové: Dopravní výchova na 1. stupni 

základních škol

Diplomantka si stanovuje náročný cíl zmapovat současný stav dopravní výchovy na školách,  zjistit 

a zpracovat  podněty odborníků k danému stavu a nabídnout nový, moderní  projekt dopravní 

výchovy.

Svou práci diplomantka založila na širokém záběru zkušeností odborníků od psychologa, přes 

lékaře traumatologie po dopravní policii. Tyto odborné poznatky dále rozvíjí a propojuje se svými 

zkušenostmi mimoškolní práce s dětmi i studované pedagogické odbornosti. Zejména 

psychologické charakteristiky dítěte jako účastníka silničního provozu považuji za cenné a v 

dostupných metodických  materiálech za podceňované. Vysoce hodnotím také vlastní 

experimentální přístup k tématu, kdy diplomantka pomocí diagnostických rozhovorů zjišťovala 

úroveň znalostí i praktických zkušeností dětí se silničním provozem. Na základě těchto šetření pak 

zjišťuje poměrně vysokou míru formálnosti v dopravní výchově, kdy se řada škol nedostane přes 

elementární znalosti a oblast dovedností velmi často školy opomíjí úplně. 

Z toho důvodu diplomantka popisuje aktivity nabízené Besip teamem a shrnuje zde vlastní 

zkušenosti s prací v tomto týmu. Také podrobný popis práce na dopravních hřištích učitele upozorní 

na nezastupitelnost praktického tréninku v dopravní výchově.

Z hlediska didaktického diplomantka analyzuje široké spektrum učebnic a didaktických materiálů 

dostupných na školách. Analyzuje podceňované oblasti a na základě tohoto hodnocení navrhuje 

vlastní metodický materiál.

Zohlednění odborných informací a zkušeností odborníků s propojením s vlastní zkušeností práce s 

dětmi ve vlastním metodickém materiálu hodnotím na této práci jako jedinečné.

Diplomantka naplnila  stanovený cíl. Práci vybavila kvalitními přílohami jak z hlediska odborného, 

tak didaktického. 

Na celém zpracování je zřetelné velké osobní nasazení diplomantky, preciznost provedení a vysoká 

odborná úroveň zpracování.Diplomantka splnila požadavky na zpracování diplomové práce, proto 

práci navrhuji k obhajobě

Otázka k obhajobě:

Shrňte jaké oborově didaktické poznatky jste získala během vedení rozhovorů s dětmi. 

Jak Vás ovlivnila zkušenost lektora Besip teamu v přípravě na profesi učitele?  

V Praze dne 17.8. 2010                                                    ing. Michaela Dvořáková


