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Výběr tématu a typu diplomové práce:
Autorka si vybrala téma, které sice je v literatuře zpracovávané, stále však pro pedagogiku a 
zvláště didaktiku českého jazyka aktuální a důležité. Vzhledem ke stavu rozpracovanosti 
problematiky považuji volbu typu diplomového úkolu (teoreticko-praktický) za velmi vhodnou. 
Volba tématu je také v souladu s profesním zaměřením autorky.

Komentáře k teoretické části:
 Teoretická část je velmi dobře strukturovaná – od různorodého vymezení projektové 

výuky k technologii provedení v projektech obecně, specificky (a nově) je pak řešena 
problematika projektů v předmětu Český jazyk a literatura. Za důležité považuji to, že 
si autorka všímá i problematických míst projektové výuky a zvažuje výukový projekt 
z hlediska obdobných přístupů ve výuce. 

 Méně pozornosti je v textu věnováno individuálním projektům: je to sice obdobně, 
jako je tomu v odborné literatuře, upozorňuji však, že individuální projekty mají také 
velký učební potenciál. 

 Drobné upozornění: znaky, které uvádějí  Havlůjová a Najbert (tabulka s.17), nejsou 
jejich originálním přínosem – jsou převzaty ze zahraniční literatury. Častější odkazy 
na zahraniční literaturu by mohly být pro problematiku přínosné. 

 Jak správně autorka píše, výukový projekt je velmi volně vymezen – a to i časem. 
Proto někteří autoři považují za projekt i tu činnost, která se odehrává během jedné 
hodiny, tj. specifikace 2 hodinami nemusí platit (s. 23)

 Teoretická část by si zasluhovala krátké shrnutí.je velmi rozsáhlá (dalo by se krátit 
bez limitace vyznění textu), shrnutí by tedy bylo vhodné. 

Komentáře k praktické části:
 Podle mého názoru rozhodnutí, že pokud bude analyzovaný celek obsahovat sedm 

znaků projektu, bude jej autorka považovat za projekt, není zcela na místě. Za klíčový 
znak projektů (oproti integrovanému obsahu či problémovým komplexním úkolům) 
bývá považována seberegulace žáků při učení a odpovědnost za přijatý úkol (který je 
souladný s pozměněnou rolí učitele). Jestliže tento znak chybí, obtížně lze výukový 
celek přijmout jako projekt. 

 Pozitivně hodnotím deskripci a kritickou analýzu vybraných projektů. Tato část je
psána se snahou o pečlivé zpracování, chybí však přesnější informace,j ak byly 
vybírány. Autorka také 14 sledovaných projektů porovnává podle vybraných kritérií.
Na druhou stranu je důležité připomenout, že kritika často míří k popisu a realita 
projektu mohla vypadat také mírně odlišně. 

 Originální autorskou částí je text prezentující dva vlastní autorčiny projekty: 
doporučuji, aby autorka uvažovala o jejich publikování.

 O invenci autorky svědčí i řada námětů na další projekty.
 Oceňuji pozitivně i část „Diskuse“, autorka zde prokázala  jednak vhled do 

problematiky, jednak úroveň kritického myšlení. 



Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
- Prosím autorku, aby uvedla příklady výzkumů (např. ze zahraničí), které dokazují 

účinnost projektové výuky v některých aspektech  (kromě v textu DP prezentovaného 
výzkumu postojů učitelů k projektům).

- Jak autorka došla k rozhodnutí, že 7 znaků projektu bude ještě považovat za projekt?
- Vyskytují se dostupně i popisy projektů, při nichž škola spolupracuje s jinými 

institucemi (knihovny, Památník národního písemnictví, divadla atp.)? 

Závěr posouzení diplomové práce:
Diplomovou práci Mgr. Bc. Lucie Dusové považuji za zdařilou: předpokládám, že její text by 
mohl napomoci učitelům na základních a středních školách k zařazení projektů do výuky,  
učitelům didaktiky českého jazyka a literatury na školách vysokých by mohly vybrané 
projekty sloužit jako materiál k analýze. Prosím autorku, aby zvážila možnost publikace 
některých částí (po elaboraci textu), příp. lektorování v některé na vzdělávání učitelů 
zaměřené instituci (pokud tak již tomu není). 

Doporučení k obhajobě: doporučuji
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