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ZŠ. Diplomantka detailně představila pojem kurikulum a obsah
vlastní práce. Zabývala se otázkou: co je to skryté kurikulum? Jaké
mohou být skryté obsahy ve VV? Jak lze ze skrytých obsahů čerpat
pro učivo?
DIDAKTICKÁ ČÁST
Podrobněji se zabývala kopírováním dokreslováním a
obkreslováním. Na toto téma zpracovala vlastní didaktický projekt,
který představila v prezentaci. Představuje čtyři vyučovací hodiny a
téma Město budoucnosti doplněné diskusí, reflexí a závěrečným
hodnocením – viz. ukázky
Následovaly ukázky žákovských prací a diplomantka je v krátkosti
zhodnotila.
Otázka komise: Konzultovala jste s vedoucím, odp. Ano
Doc. Špirk přečetl posudek vedoucí práce, který vyznívá pozitivně
M. Velíšek přečetl oponenturu L.Kitzbergerové. Přináší více otázek
než odpovědi, ale autorka se s něm v rámci možností dobře
vyrovnala.
Autorka je chválena za svou prezentaci, výzkum a skryté kurikulum
učitele.
OPONENTURA
Otázka: Do kterých oblastí pedagogické i občanské odpovědnosti se
dostaneme při nahlížení na vámi objevené obsahy skrytého kurikula
sdělovaného vyučujícími ve sledovaných hodinách?
Odpověď: Pedagog nese odpovědnost za to, co žáky učí. Nutnost
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kvalifikace vyučujících. Nutnost společenské a kulturní
angažovanosti.
Na závěr autorka prezentuje svou instalaci prací veverek. Jsou
kladeny další otázky na téma kopírování, autorství atd. Studentka
adekvátně odpovídá. Kvalita vystavené práce je nižší než verbální
část. Obzvláště instalace vlastních kreseb.
To je tématem i závěrečné diskuse mezi jednotlivými přísedícími. 
Nakonec komise navrhuje hodnocení 1
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