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Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Autor, název, místo, vedoucí práce, rok, rozsah práce: 

 

Bc. Lenka Bernatová, PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ: NEJVĚTŠÍ ČECH PODLE ŽÁKŮ 9. 

TŘÍDY ZŠ, Praha 2014, 101 stran včetně příloh 

 

Hodnotící kritéria 

 splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. X    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu.  X   

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. 

  X  

Struktura práce je vyvážená a logická. 

 X   

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. 

 X   

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. 

X    

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. X    

Autor správně cituje. 

 X   

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 

rozsah odpovídá zadání). 

X    
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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Při zadání tématu diplomové práce bylo záměrem využít známou soutěž, která proběhla před 

několika lety v České televizi. Projektová metoda se nabízela již samotným systémem soutěže, která 

využívala prezentace osobností a formu volby nejvýznamnější osobnosti českých dějin. 

Ne vše se diplomantce povedlo dle původního záměru hlavně v teoretické části, proto se 

zaměřím na pozitivní stránky. 

I když bychom našli drobné formulační chyby i v zadaných otázkách v dotazníku, autorka 

práce zde dostala relevantní informace, se kterými dále pracovala. Žáci sami aktivně přistupovali 

k projektu, což dokládají přílohy uvedené v práci. Domnívám se, že se prostřednictvím projektu 

podařilo přiblížit žákům zajímavé osobnosti našich dějin, zopakovat a utvrdit znalosti o nich a 

vyzdvihnout jejich prospěch pro náš stát. Pokud se učitelům dějepisu podaří aspoň to málo, co tento 

projekt, nemusíme se bát o výuku dějepisu i v dalších generací. 

I přesto na závěr položím některé otázky k obhajobě. 

Proč diplomantka nepoužila zkušenosti z projektu Výchova ke vztahu ke kulturně historickému 

dědictví? 

Proč si nenašla další relevantní literaturu o projektové výuce, kterou mohla použít při zpracování 

teoretické části? 

Proč neuvedla v seznamu literatury i citovanou literaturu v textu práce? 

 I přes některé nedostatky, které práce obsahuje, autorka prokázala schopnost pracovat 

s odbornou literaturou a aplikovat ji do výuky. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Navržená známka: dobře 

 

V Praze dne 9. 5. 2014 

         Mgr. Tomáš Mikeska 


