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Darry Ticlráčkové

PI] oJEKTovÉ vYuČovÁxÍ VE vlAsTtvpnn

Vecioucí : Paec1Dr' I'le]ena Výclrodská

Dana Ticháčková si pro svou cliplomovou prácí vybrala téma s didaktíckor-r tórrratikorr. ]Jneci

v úvoclr'r konstatuji, Že přcdložcný tcxt svým zamčřcnínr i zpracovitním patří 1t těn'r i'e]rnr

podařený'm' Autorkrr zaujala přec1evšíln problernalika pr'tljcktcir'ého vyučor'ání jako

', ne tradi.ční frsrm1, l'vJrtky .. ' l;eclottcí přeclet,'iín k aktí,-izaci clětí ve vl1ry(61yfi11{"' (DI' str 6). DP ie
tei1y primárně nretodická, přičemŽ skr,ě]e ret1cktu_je v claných souvislosteclr rre.|en lristorické
r-rčivcl" a]e také veinri žácloucí interdisciplinárrrí vztaLry vc vyt-tčováirí přec1rnětťl skupitiy
Člor'ěk a jeho svět.'I'čnra DP jc r'ybr:ino kvcllré spoko,icnosti clidal<tika, tj. velmi vhrrclně

rr ťrčclně.

Z hIeciiska obsalror,étro přeclstavr'{e prácc Dany 'I'iciráčkové přeli1ec1ný. logický
a systenratický celelt. Použité lrrctodv i zc1roie DP' cílc j motivace k vytvclřcrrí a rcalizaci
zzivčrečrrého projektrr jsou clrvil'lyhodnc1 přeclstavetly v ťtvoc1u I)P. Autorka i<oncipuje svťrj tcxt
oc] teoretického l'lrleclrr do problcnratiky pro_jel<tového vyučovárrí (historie melody. současné
po'ietí' struktura. hlediska realizace... apod') ke konkrétnínru plánu a popisu usktttečnčnó]ro
týc1enního projelitu pro IV. ročník ZŠ s nirzvcrn: Probutlil jsen sc v prnvěliu. V tomto
pro.|ektrr představujc nesmírně zajímavé" pťrvodrií- a lrodnotné clidaktické aktivita pro
jcdnotlir'ó přednrčty edukačního proglzrnlu I' stLrprrě ZS.

Na DP oceriLrji 'ieclnak schoptrost interpretovat vlrodné a dostirtečné teoretické inlbri-rraČni

zdroie 1jeŽ autol'lra pečlivč arral1,zu'je r, úvodu sr'é Dl)), jednali i ar-rtorský přístup. orientae i

l' po1lisor'anénr ocibornÓm prosÍoru i v obecné diilaktické pr'oblenratice' Nabízená ct1r'rkačn1

aktir,ita můŽe být bezpltlstřeclně vyr-rŽita v lroclínácli r,lastil'ědv. rťSp" ve všeclr přcdrnčtcclr
sktrpin-v- Č1or,čli a _jc1ro sr,čt. }'Iar"rlrovaný i1ic1aktický pro.jel<t je výlrornýnr pr'íkladcnr
moclerttíhcl plljetí r'Ýukv. Př'edložená prricc je zaiímar':i, půvrrdní a vclnri prospěšná.

Z lrlerliskrr Íbrnrálrrího obsalruje práce všecl_rrl1' poŽadované rráleŽitosti. Poznánrkový' aparát
je pouŽit vhocirrč a sprár'ně' PouŽitá litciatura a ostatní ínlbrnračrrí zdroje jsou reprezentativní,
také rozváŽně a racionálrrě vyr-ržit1'" LJveclené příloli3, 'jsou zciařilé a v]roclrrč iir'rstratilní
Autrli'ský str'l l)ar-ry Ticháčkol'é cldpclr,ít1ii nárokůtn na oc{lrorrrý Ícxt. Stejně iako
z obsahol'éLto. tak tirké z Íbrnrállrílro lrlec1iska" hoclnotítrl práci ve1ice k1aclrrě.

otázka iruttlrcc: Vaše tIirlgkticktÍ apIikilce ve ft;rmě projektu je vynikctjíc[ v mnoh'ýcIl

ahťedech" Vaše zkušenrlsti jsou zjevné. Juktí jinó (ulespořt) 2 témutg b)lsÍe ft$vrlloyalo pro
poytobný Íýdenní projekt r. hlediska z.umýšIanéhu historickélttl povětlonti u děÍí na I. stw1ltli

ZS?

Diplomov:í práce l)any Tichírčktlvé .je velmi zdařilýnr zavrŠcnínr r..vsokoškolskólro str.rclía.

proto ji doporr:čr'rji k obhajobě s tlár'lhem tlir lroclnocení 'jeclnoznačně výbtrrné.
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