
 

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta 

Úsek marketingu a vnějších vztahů 

 

Poříčí 623/7, 603 00 Brno, Česká republika 

1/2 T: +420 549 49 1600, E: info@ped.muni.cz, www.ped.muni.cz 

Brno 16. 7. 2019 

 

 

Cenu děkana Pedagogické fakulty Masarykovi univerzity 2019 získali: 

 
 
1. Mgr. Daniela Bednaříková, kterou nominovala Katedra německého jazyka a literatury PdF MU za 
bakalářskou práci Tempuswahl beim Modalverb Mὕssen in epistemischer Bedeutung. (Určení času u 
epistémického „muset“).  

 

Ve své německy psané bakalářské práci autorka prokázala originalitu při vlastní analýze jazykových 
příkladů i mimořádnou schopnost abstraktního myšlení při aplikaci formálně sémantické teorie. 
Tato bakalářská práce je umístěna zde: 
https://is.muni.cz/th/rna43/ 
----------------------------------------------------------------------------------- 
2. Mgr. Martin Beneš, kterého nominovala Katedra technické a informační výchovy PdF MU za 
reprezentaci fakulty na Olympiádě techniky Plzeň 2019. 
 
Martin Beneš prezentoval výsledky své diplomové práce Využití výukové opory automatického vedení 
vlaku ve výuce na základní škole. Mezinárodní komise ocenila jeho prezentaci 1. místem v kategorii 
prací technicko-didaktických. 
Diplomovou práci si můžete prohlédnout zde: 
https://is.muni.cz/th/gp4ys/ 
----------------------------------------------------------------------------------- 
3. Mgr. Alexandra Gončarenko, kterou nominovala Katedra ruského jazyka a literatury PdF MU za 
diplomovou práci Leksiko-semantičeskij analiz antonimov v poeme „Mcyri“ M. Ju. Lermontova. 

 

Ve své diplomové práci studentka použila metodiku lexikálně-sémantické analýzy antonymických 
výrazů, která umožňuje odhalit podstatu mentálních procesů autora jako subjektu komunikace se 
čtenářem. Jde o odborně novátorskou práci s praktickým přínosem pro rozvoj rusistiky. 
Oceněnou práci najdete zde: 
https://is.muni.cz/th/fhzd1/ 
----------------------------------------------------------------------------------- 
4. Bc. David. Košatka, kterého nominovala Katedra sociální pedagogiky PdF MU za bakalářskou práci 
Crossing Boundaries: How are student identities shaped by abroad experience?  

 

Přínos bakalářské práce psané v anglickém jazyce je ve využití netradiční výzkumné metody – situační 
analýzy, která se v ČR teprve vyvíjí. Výsledky výzkumu autor prezentoval na mezinárodní konferenci ve 
Španělsku. 
Zde si můžete prohlédnout oceněnou bakalářskou práci: 
https://is.muni.cz/th/e3352/ 
---------------------------------------------------------------------------------- 
5. Mgr. Zdeňka Smejkalová, kterou nominovala Katedra tělesné výchovy ke zdraví PdF MU za 
diplomovou práci Návrh metodického materiálu k výuce onkologické prevence na 2. stupni základní 
školy. 
 
Tato diplomová práce i k ní připojená metodická příručka a CD zohlednila jedinečným způsobem 
potřeby učitelů základních a středních škol, kterým podobný velmi důležitý materiál doposud chyběl. 
Zde si můžete prohléhnou oceněnou diplomovou práci: 
https://is.muni.cz/th/pxw5h/  
-----------------------------------------------------------------------------------  
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fth%2Ffhzd1%2F%3Ffbclid%3DIwAR0D5ubCGPMmHvGPlkbh7gx3N0iEQd1FnG4j2r7FBy93d7LPYQ2XV0OcqdE&h=AT1wZJgfUmsIWzxXUekIXVoCGj4QLkMKKu3cBNHd5a1Z_XI-77f29dhCdKEvGP5R_UuG142ts8DCRVadlYXgtdB0Sh4CbvK75b83agMNHITTcsuDgIHV9Al099oBWtpWGZsrjx77jjUTVO29b6KSrn2SuC4qn06MkTlaSwSvSlYz2Kk4efrWKbomqPHnwayIKy6eD9ksgajjt64egQXv3z-otrVZppyLH1xIQT1fY1tTfyDMEXlHV8l0EKgGLrbp4g5FlKfcrrFy9pgInbN6iU6IbbrHdUVtt0zBoqZTXfiGvpGBw-xl04_nTmLaWA2Ufr-ObCWl9hqTZChiOn7i-uRWT0rhgoT8joF8ag_s1NOFsXwkVLaCPhiQm1448MewtJYpiSTz6aoiaAUZHagT0cFExPYOKqN-gZ5iPlgx_B4-c1KpopWexqtcf0Ne06RxtRjZjC7nVfnQ5WgMi78IqIZobCMQaLGn5Rj2YPfQYelGw5_nSGo7p1grpykLmLhlcuIC3sdMvhahaZbK0B1SNsMx86xXZTMAuhO2M3IYyEyXilG4B8EKRRp3bW33g0ep7xQEmNMGgWvSC2Zl5xbtHDEtpSVD0oJswQIkSzIq37VnPtH9Tt4bryC9vEw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fth%2Fe3352%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Vz3IhRffJYud4jjci3kSkQwHy6hiUCmr5gZAimkF9244fCjwkHNNznto&h=AT1qGPCIkeUkJUQVhhPEa3SKOPhGylLPNBdT2c5f472VlTIJkdDWeRQKtP4LdbOQ9_dUtdsJefiJicVGIFLtrMqKr8SWjHEPu3HjEntK8bbE9K2YZCerHzr3PE0OieXBx8zRpZcm0Qa6LYeFHTXNB7puyvLOiOQksDnibaJjW4FwEWlZhImAT_X5gzbtyefO-rmvQA4_ogb16yB7NgRsqBtPE6_6G5giro5B8cyzOzJY8sl35Yw7wmJegVO7sRDNqDFfTJBpovIQwKWdREqUTwazJpb6EJOpiBytohe1U1rIaJhat2T_EVHBuPojbHJxX2wOHcBMwaT11YOYtYoMeNehsbFxEq9mri5Dfy6iFy3jz_yhyB3_lwGix0aPRu9p2b82ZbA_LeLi-vRrL26tuXSmAwcjWxWFf7mazSmQC27k52ZVrTOkP1xnZ0FR3aXeYOPuhIeY_X0O7uJvrsoRIthL8NcqDLCWWnb9Z3K3T_ZgwwyIHyzMglWnPQOkelmTwTk6ftJJIToTEsO4yU4rCDyOHK77hMEDHq5NG7a0bM6f1Md-fFhEj_KF_SCRPwzxl_CQ9dMHSW5YSdEAwBEczLrilr7HjIs8_9X4NKINfyQ4ALQCVb1GvEKLYek
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fth%2Fpxw5h%2F%3Ffbclid%3DIwAR2atcxdwt-7dQcHs7stHBs7LUTX4keuugnm1UcaO-mx8BbqrS-Mjx0DobY&h=AT2L5y9NmlB15iVy_enDHASfl6uxJB_wH7in0FnPf_nX0bqVjpUdPbkvdFu7NWi1erass8TYMzoclKWlzToL3JldEgX-ybN5vocha8iNDUvg7ahABxVIn8HBr6vlDpsrSVuE7clmVSsSymPBuLlNt-95fj1r2vQiQtXdARDhkmFm0UCX3v3-fzNnik1R8pPQKjZXpD7UshbOuQDpJaobRcbic7QSHjlXwh03Iykcx7Cnz4LRk9I4DxuxvimpU391vJx1wQ7GRpbActxUEhcZu4lj7QnT2gZrYxzPmwvjUiDB9ej0A6VicqMHQW80CfCb_5Grqeojd5F-9WlDY84kgFr0TU4Xaci4g2IUTmYTJGQkeBqaE_ZqgQmHxTAL0sFQxChi_lODq-xucUAGCye2QQlRcG5YKH_Cc8w1pAcw82AFqZsrqYfmHjg-IvmHbBmn1f9C3z6v_X7NeCJdUskfEpKDl8rfzSRNJjnJyU2gE2B6WxRHaDjyO0qwUU4Zxxfbd9AKp8bcMV1miJ4NRKp9-07h0yd82mwI3VfLg71oT6EeYX0au5WDMY1SDN_xMr8dqhOhl5-zGZZ3EE33YRgd4uUxea5oYvhVu1fVWJf-T90jgnTGsIQVvFOxINE
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6. Bc. Pavla Strýčková, kterou nominovala Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU za 
humanitární a sociální činnost  
 
Studentka se v posledních dvou letech několikrát účastnila humanitárních nebo sociálních výjezdů do 
sociálně vyloučených lokalit v zahraničí a také se v Brně průběžně věnuje dětem ze sociálně 
znevýhodněné prostředí. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
7. Mgr. Eva Šolcová, kterou nominovala Katedra anglické jazyka a literatury PdF MU za diplomovou 
práci Scaffolding strategies in CLIL history lessons: A Case Study.  

 

Originalita práce spočívá v implementaci podpůrných strategií metody CLIL ve výuce dějepisu. V práci 
je přínosně popsán vzájemný vztah metody a výuky dějepisu. 
Zde je odkaz na oceněnou diplomovou práci: 
https://is.muni.cz/th/oaakr/ 
----------------------------------------------------------------------------------- 
8. Mgr. Kateřina Tesařová, kterou nominovala Katedra českého jazyka a literatury PdF MU za 
diplomovou práci V její černé vůni. Motivy smrti v prvotinách šesti českých básníků.  

 

Autorka v práci osobitě propojila oba své studijní obory: k analytickým kapitolám vytvořila vlastní 
souladné ilustrace. Své poznatky prezentovala na studentské vědecké konferenci a její příspěvek byl 
publikován v konferenčním sborníku. 
Zde si můžete prohlédnout oceněnou diplomovou práci: 
https://is.muni.cz/th/qtir4/ 
----------------------------------------------------------------------------------- 
9. Mgr. Veronika Trepešová, kterou nominovala Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání PdF 
MU za humanitární a sociální činnost 

 

Studentka navrhla a v terénu úspěšně realizovala projekt zaměřený na prevenci domácího násilí. 
Aktivně spolupracovala s metodiky prevence na středních školách v Brně. 
Zde oceněná diplomová práce, která byla úspěšně realizována v terénu 
https://is.muni.cz/th/vcrb7/ 
----------------------------------------------------------------------------------- 
10. PhDr. Mgr. Jan Viktorin, kterého nominovala Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU za 
disertační práci Analýza podpůrných opatření u žáků s lehkým mentálním postižením v inkluzivním 
prostředí základní školy.  

 

Na základě disertační práce autor publikoval v roce 2018 v nakladatelství MU monografii Inkluzivní 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách a do tisku připravil manuál pro 
školní speciální pedagogy. 
Zde si můžete prohlédnout oceněnou disertační práci: 
https://is.muni.cz/th/swvpn/ 
----------------------------------------------------------------------------------- 
11. Mgr. Markéta Zelená, kterou nominovala Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU za 
diplomovou práci Podpora kompetencí ke čtení a psaní u žáků se středně těžkým mentálním 
postižením.  

 

Nadstandardní úroveň diplomové práce je v její komplexnosti. Její přílohou je ucelený soubor 
didaktických materiálů pro rozvoj čtenářských kompetencí žáků se středně těžkým mentálním 
postižením. 

Odkaz na oceněnou práci je zde: 
https://is.muni.cz/th/qdrr2/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fth%2Foaakr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2BfyKVkUE6xavCZ3FeY64oaYHc5GfqnMaNCfoTHCByA8Xw_tJ_kFimXf4&h=AT2-aEkIdxp_8aFMG3cem9_SnLExczHCRILHCelS0sP2XkR0odRPrUuOAG4kriBi13YSoChpLJFux-3lH95g7L2zS2gjW1n2sB4pA2ZGcR6zF1HjnhN_wv5WqZrGDOxNOn8_k-DtQ76TAR032J3rZ3-5hV5sMGVC3oYFhcCXgSwxmakMQvCl1ut4G-JrBmyidlQgMa6PQaPIThZZyMEvrTR2fFgZPCk_7DgjEHSS1ro4lJED7RkP8vWIm_3LDHRoTkBNC2HXbclWJBknAk1Z_acnstpXQrjPJWNy8deJjK6Z4iKwSRSlJ5I4Y4UsqvUbrMb_xylNPSbRcIZfqBVopSfAI9puFturp8-eckpDTuiLV5pJ9OM6M9tkATU2HluekQQE15BjvcJicv-yvC_J0uKdOLBkjZ_UK_bYk50s1TKJzuqFRdGgfGy-KTHt5wNHq6lRfUm9txKNmdbWnDobbOeIV6fGD-mblkFNYcjaYz6ASIVdPRAzoatzdgO1IWgAqVouyDNQ9FDma6ANg7_pBk8C0I6P72ppKhkKgK4Ki-1T3ZYkvr7yIEdoJ-2ZKCw0wILwRUjKmE81GxrWh-n4qtZ-oiMuJ640xRDv_cop2R0rKyVOwR4YS1Ix0Y8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fth%2Fqtir4%2F%3Ffbclid%3DIwAR1CQMVn-QExR-hjufvp80UmcpgVSxZBgHInkQ1lccSuSWM-E5MaC_xASP0&h=AT3e4kqL7WjHItWF1s84EZrI1DbKXSnOpSDJmmKicBIdlYC4BF9jKYmgV7r1g0cF4CVKvuFa4sKmdH2oLemN7mwKocvJ_zdp-S6VtFd5LA2K-2_EeZb1F5gjgmMgGkAh4nTseiajKXGHT0g-W9KSZNC_kgjCZkeBNH3l1XIYtMFd1lGrPf4NepjIdsM4zYeeVLJK-KD5r2PGklUCGaB-2GOLDQMPQuKUFdWeIO5gO56i3n21ebip1VOBOY0pgKhAUWCLYUjPaBu-xl82-le2YweoeZKcjMyJv1vlCe9opsKBDWmIJkhtdMD8B5vFfuYavtkozJLVk2xoolEkg6jJTec1BtjSmHhgSPVQqe4l5bkyi8-5qIEm-fSKbyr7RLW1CPI2-o8oj-VvSrbWlI-vY0VEpHkarWJBPotV8R0ZoqGsuYPF8psiydum1TgztZJH0XMtFBv-023Zpdv2oop5RBcIei5oGC_fQ-V7DE5T0r0uBZBnhn7FGrYdrrtpGcUYNOcyWT_cSJ2F5GrVNmYP5irmrrhwBWG_YTt30a8_VvOK0g1wwVZc24SNdNN6cp_3XfOmUJyWNzRxQfmHdcFl-bnStVtyW02EgJAUKrTuRDcmLvF0jYdZYbTVg2w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fth%2Fvcrb7%2F%3Ffbclid%3DIwAR2UtX2AaVHJOlWm0mdD-OZiRidObhLnBYBeEkRbApV9bPeZxXY_ftLMB-Q&h=AT1tcm6R6W4fw9MvtSPIrdsxSciBdNnuP44XxQMoJGz0vw0JTQoFHzo_lcBJqLtAueE4IBz3BpHdhosGZsTtPR-KlMRRuiQs5jozdUz-4h-ROAL94AySMeUWIrG2ALX6g89qWLRc4tdXbobaWVbwijZqeYfhtYiQF3RRYi8vzN8zD7mn9QXgukIsJYjaynSykCO8KBYAc-fPsZS3ODSJ0VJVzY3H7WzWKLdhYFQNzHrmzmODay0w3KBGqKKQZ-OSRwbiKj5f4VyAQ-1wzfnE5FLSGP4m4s5ZGcLk1AJ0-Yi1vuwcr6Yjln4a5vHMqZEDLNzs1Gp5REJ6etqeVf17glgWXd3NfVz8HU44Vc2Ecbft-9e5E5r4pTyC3k0zZx5-jo7kIRfSbhBQ0YcYlhkaN9twdvYv8kCVxyWS5KsLdzX7LvyHLaEhbq00KG6Kux-7CSKVINEEcgjF6oGLSSoeHBZkVo7W5GWHC9Rne5q1dADhEZqfmsadtFQ--WUu2foyezNS1FWb3wlFX3L_NxTB810cCfSO3fub6TR5n7MUeNijhg171zRcCerAPHHSnLDzCuh-9EFoPqXCENCpoZDzBI6SRSiVqUYfLuE5JG70fXVaJFi9Px13zCZ5WY8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fth%2Fswvpn%2F%3Ffbclid%3DIwAR3oTatBg2W-fkOifblfwjOj7LbufNRZn7JJxFIWO1kmFlvK5D8esh1aVs0&h=AT1JHBhWpy1JB6ywfmghuvxgoyTEBkQMVuhBuy_koxSladNEjQ3gf4atq_epP01rwEw_-Qa7DofD2VPhPTmoMcwDTOQm2OEbDulp8-EF1-RmXy4vmmmrhWBoAl7x_qQGVHdMzJUgKyEOUHwrEITsoB-zw5CAbT4K9pbxyMghVMM03LJwz1Dmk4YPTHYnKmFpwBiZNmx7mtJrsGfw26V8ya44gIC00im9F1lGgzA1GWVuO34UMwBaBcnQ-QCHyDUMDUvykqWe2_IpzHnWHdRSeOgivQ9vMYvz_7J9ijT_7_EddoYWNNhCztnVOSI9uqOQCSYw8ClefCjM2Ph1GWRIT3WRHPAzeF9gsWYXdzs845Nr8Ec4RSwISff6FVWOzAFAOXXIe1zhPp1z6OMat7kd1Zop-EDNDaX6Mu9L9fg2ZBAUiUPwRiS6XO5pysCrM0mlpys57LP4s4BDW51OHbMfho4Sxrhc924a4t9MLEp3RZMyvKN0T2_kfx9uBQOs5EbWtB_EJExK0mQ1H6p8OdoRgH4zspumJKeoO6zt4A6zS2nWY21M1VYuEsrVjgzZBRNnJWwww_YHhPv3sScJqtJBCcH9iqHpkrebk_ihxVTbJkgM9Djl2fFUE1g68AY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fth%2Fqdrr2%2F%3Ffbclid%3DIwAR1cDIMfp8_2ISEp4Lq2iFQ8V-QfOoprq8Kqzv5RcEwxZsenwssWl0wz0v0&h=AT2v80cMNE0xgiK6Io7n7cYMNoAk9bKTUBGLQQY4xtZcGdIIPLRd1JxjP1oHLjLCiB22TsZgbAullodBifF7GMO2_3ukJGWdsbaC1Mfo_X3mgFtJB1ur5ZUNcRk0KCSo0cG2QdJVRgAkNk39AOm4fn8_ZuvttmULcJHf18SER8rexBWLhSpBtXYfy5vuiXjZTGKRit0vwsAOCxiDabYBhetPTebasXauhuPnFpfyHBsvnpXE8cxpGu1KCVQowyY0p7H1_mKVoKWtUZ83c4_CCgwxOrdA38RcRdw66yevLMh_D1T7jebzYEn26npdmc2qS9yoW7TJUd6i6kNJ9Ipyd97Gk8unrd-3MfB-pil14rKeyqJJI1rNJJLYr8yCLpa1LIy8Hb3lNpVOhoT2M53a5gTIiXf9yySsReSaXls1R1lchrHmiCpfP0zcd6AFaEjbdcGxR3Xjzoxz5zxX1RUXpJLV6fV_wCmw-l5pVX5Rb0SKcAFENuO4IDa_30Za7sirMLyvKmtBrfjYdbZEs1ddFPibWySCcuCMYZAic44LCSY8vKb_Wsvq1lqA0k7wOZCITgerCIp3zX4VC8hH9vNBqFJZTtC8T22JW6p-9kcIdWIivqG46xMa7G6xhPk

