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Celkové hodnocení práce:
Výběr tématu a typu DP:
Téma diplomové práce, projektové vzdělávání v 9. ročnících v rámci zakončení povinné
školní docházky je zajímavé a na zkoumání vhodné, vzhledem i k přechodu žáků na další
studium.
V teoretické části autorka stanovila za cíl souhrnně a detailně popsat specifika týkající se 9.
ročníku. V první kapitole pojednává o historickém přehledu kdy a za jakých podmínek byl
zaveden 9. ročník na našem území. Dále popisuje rámcový vzdělávací program s testováním
žáků, DP by prospěl popis průběhu, pojetí vzdělávání na ZŠ, z kterého by mohla vycházet
v empirické části práce. V shrnutí podkapitoly autorka prezentuje vlastní postřehy bez
podložení výzkumy, případně literatury. V podkapitole příprava žáků na přechod ze ZŠ na SŠ
po prezentaci vlastních zkušeností popisuje pedagogicko-didaktické aspekty, psychologické
problémy, sociologické aspekty ale na vzdělávání v adaptaci žáka na střední školu, chybí
popis aktivit učitele a hlavně vzdělávání žáků právě v 9. ročníku. Dále se zajímá volbou
směru vzdělávání a rizikem nezaměstnanosti po ukončení vzdělávání v 9. ročníku ZŠ,
předčasnému odchodu ze SŠ, nerovností vzdělávání (bez zmínky o poslední i legislativní
změně ke společnému vzdělávání). V podkapitole 2.2.6 opisuje rizika v 9. ročníku z pohledu
učitele i žáka, bez spojení s literaturou či výzkumy.
Až na konci teoretické části se zmiňuje o projektové výuce v 9. ročníku – jejími znaky,
výhodami, či nevýhodami a výčtem projektů, bez zobecnění a napojení na empirickou část
práce.
V empirické části popisuje autorka cíle šetření, výzkumný problém, výzkumné otázky,
volbu designu výzkumu a výzkumných metod s podrobným popisem metod.
Intelektuální cíl empirického výzkumu – vliv plesu na učení a výuku nebyl šetřen, ale postoje
učitelů a žáků k projektu. Za hlavní metodu výzkumu bylo stanoveno pozorování, chybí však
metodologie a vyhodnocení pozorovacích archů směrem ke zkoumanému cíli. Případová
studie a rozhovory, jak cituje autorka (str.47), by měli doplňovat, spojovat, pozorování jsou
jenom soupisem postojů, dojmů, z organizace plesu.
Celkové závěry nemají diskusní část, ani obecnější závěry, které by popsali stanovený cíl
výzkumu.
Formální stránka práce: :
- Gramatické chyby „spinky“ (str.57)…
- Oboustranný výtisk práce
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