
Posudek diplomové práce Mgr. Lucie Dusové Projektové vyučování v předmětu Český jazyk 

a literatura na 2. stupni ZŠ a na školách středních 

Diplomové práce Lucie Dusové se snaží spojit obecně-didaktické pojetí tématu projektového 

vyučování s praktickými ukázkami jeho realizace v předmětu český jazyk. V úvodních 

kapitolách autorka definuje pojem projektového vyučování, vymezuje jeho základní znaky a 

základní typy projektů, kladně hodnotím fakt, že zařadila kapitolu s názvem: Co není 

projektová výuka. Věnuje se také historii projektového vyučování a jeho stavu v českém 

kontextu v současnosti. V rámci vyučovacího procesu se zaměřuje i na plánování a přípravu 

projektu, motivaci žáků, realizaci projektu, roli učitele, hodnocení projektu atd. Autorka se 

snaží problematiku pojmout velmi obšírně, což s sebou nese negativa v podobě přílišného 

rozsahu práce, např. historické kapitoly (s. 32–35 a 35–39) jsou pro cíl práce redundantní a 

mohly by být zkráceny či vypuštěny. Minimálně třetina rozsahu práce je obecně-didaktická, 

vezmeme-li v úvahu, že další třetinu rozsahu práce tvoří převzaté projektové lekce, zbývá na 

oborovou část poměrně málo místa.  

Text má také některé formální nedostatky, u webových odkazů není uvedeno, kdy byly 

citovány, mnohdy nejsou také v úplném znění (resp. odkazují k instituci, nikoliv k citovanému 

dokumentu). Autorka v textu střídá autorský plurál a singulární formy (např. Některé z těchto 

projektů jsem měla možnost v rámci své pedagogické činnosti vést, s. 71; Výsledky, které jsem 

získala v rámci analýzy 14 zvolených projektů, s. 169;  Domníváme se, že nejméně do deseti let 

věku je uvedená práce s pojmy pro žáky příliš abstraktní, s. 137-138; Nyní uvádíme výsledky 

porovnání těchto projektů z hledisek, na které jsme se po celou dobu zaměřovali, s. 138), 

nepoužívá jednotně velké či malé písmeno u spojení diplomová práce (s. 2, s. 3). V seznamu 

literatury je uveden pouze jeden cizojazyčný titul, což je zarážející hlavně vzhledem k tomu, že 

autorka konstatuje, že českojazyčná literatura je v této oblasti velmi skromná.  

Jádrem práce je analýza vybraných projektů. Autorka nasbírala celkem 18 projektů, u 4 z nich 

je sama autorkou.  

Z práce je patrná snaha představit a zhodnotit použité projekty pečlivě, kladně lze hodnotit 

také to, že některé projekty autorka sama vyzkoušela přímo ve třídě. Z metodologického 

hlediska mám k této části práce mnoho výhrad. Autorka nepopisuje dostatečně jasně, podle 

jakých kritérií projekty vybírala, jelikož jsou vybrány z různých kontextů (odborná literatura, 



webové stránky škol, odborné portály pro učitele), nelze je kvalitativně porovnávat – u 

některých uvedených projektů chybí klíčové aspekty pro plánování vyučovací jednotky, nelze 

ale posoudit, zda tyto autor daného projektu opravdu opomněl, nebo zda pouze nejsou 

explicitně uvedeny v materiálu, který je volně k dispozici (jde např. o cíl projektu, který chybí 

v několika projektech, těžko však z tohoto faktu usuzovat, že jejich autoři nesledovali žádný 

cíl).  Také fakt, že jde o jednotlivé projekty vyňaté z různých kontextů a škol neumožňuje 

posoudit, zda jsou dodržovány didaktické zásady uplatňované ve výuce čj – mám na mysli např. 

zásadu zřetele k věkovým zvláštnostem žáků (věkové rozpětí je u některých projektů velmi 

široké, zásadu vědomého osvojování učiva, zásadu aktivnosti, názornosti a zejména 

soustavnosti, zásada lingvistického přístupu atd. Dle mého názoru by bylo vhodnější vybrat 

nižší počet projektů z jedné školy/instituce a pozorovat, které složky jazykového vzdělávání lze 

pomocí projektového vyučování vhodně rozvíjet, pro které složky naopak není příliš vhodné 

atd. 

V kapitole 4.2 autorka uvádí znaky projektového vyučování: relativně dlouhodobý úkol, 

propojení teoretických a praktických znalostí a dovedností, reflektování potřeb a zájmů dítěte, 

aktuálnost situace, interdisciplinarita, spolurozhodování a spoluzodpovědnost žáků na 

projektu, orientace na výsledek, skupinová realizace, pozměněná role učitele, společenská 

platnost; na základě těchto znaků stanovuje, zda je uvedený analyzovaný materiál projektovou 

výukou, či nikoliv. Ačkoliv autorka vychází z odborné literatury, domnívá se, že výčet znaků 

není komplexní, mohou nastat situace, kdy materiál bude požadovaných naplňovat sedm či 

více uvedených charakteristik, přesto ale o projektovou výuku nepůjde. Výsledky analýzy 

považuji za velmi subjektivní a nepříliš přesvědčivé. 

Přes uvedené výhrady je práce přínosným příspěvkem k tématu projektové výuky a je zřejmé, 

že se autorka tématu věnovala s velkým nasazením. Předložený text splňuje požadavky 

kladené na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 

V Praze 29. 8. 2016 

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. 


