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Gabriela Wernerová si pro svou diplomovou práci lrybrala místní historické téma s cílem didakticky je

aplikovat pro potřeby učitelů na I. stupn i zá|<|adních škol v Kraslicích a okolním regionu. Regionální

dějiny jsou velmi aktuálním tematickým celkem v edukační oblasti Človck a jeho svět' proto je jeho

systematick é zpracování v absolventských pracích studijního programu Učitelství pro I. stupeň ZŠ velmi

vhodné.

Z hlediska obsahového představuje práce Gabriely Wernerové očekávaný sumář historických

a kronikářských údajů, které získává dílem zvybraných titulů o místní historii Kraslicka a Krušnohoří'

dílem z písemných pramenů Státního okresního archivu v Sokolově a dílem metodou oral history.

Teoreticky pojatý úvod je doplněn o návrhy didaktických aplikací místních dějin, a to jednak ve formě

jednoduchého pracovního sešitu' jednak ve formě příkladu jedné vyučovací hodiny v předmětu vlastivěda'

V úvodu DP postrádám přesnější vymezení zkoumané oblasti, přesvědčivějši ana|ýzu použitých zdrojů

a metod práce autorky, které by souvisely s cíli absolventské práce. Cíl, který si autorka stanovuje (na str'

1 1) jako: ,,vy1ořit pracovní sešit pro výuku regionálních dějin ve vlastivědě ", je cílem spíše pro semestrální

práci, nežli pro práci absolventskou.

Diplomová práce Gabriely Wernerové je ve své první části velmi stručnou kompilací. Práce tohoto typu

zpozice vedoucího obr,ykle chválím, a to především proto, Že jsou i přes svou stručnost ve druhé části

doplněny o kvalitní didaktický mateiáI, jenŽ zprostředkovává historický obsah dětem na I. stupni v řadě

metodických aplikací. Gabriela Wernerová v předložené DP využívá této osvědčené cesty do určité míry

také. V závétupředložené práce sice nacházíme několik pracovních listů z dějin Kraslicka (zaměřených na

otázky za textem), pro název Pracovní sešit a jeho prezentaci učitelům na Kraslicku však rozhodně

doporučuji jejich další grafickou úpravu. Bylo by vhodné jejich nesourodou vizuáIní stránku upravit do

jednotné formy a doplnit ikonickým textem, který by teoretickou tematiku pro děti této věkové kategorie

jistě oŽivil.
Bezesporu zajímavou součástí DP je rozhovor s dědečkem autorky' Alfredem Wernerem, který je vyuŽit pro

dokreslení kapitoly o roku 1945.

Z hlediska formálního obsahuie práce všechny požadované náležitos tt. Poznámkový aparátje použit do

jisté míry správně, byt v míře minimalistické. Použitá literatura představuje skutečně nejuŽší moŽný výběr,

v případě pramenů chybí zásadní poŽadované informace např. o jejich uložení. Uvedený fotogralrcký

materiál a obrazové přílohy jsou vybrány vhodně a v případě vyuŽiti práce dalšími pedagogy na Kraslicku

by pravděpodobně splnily ilustrativní funkci.

V předložené práci nacházím ďíIčí jazykové chyby, a to především v oblasti interpunkce, z hlediska

faktograf,re upozorňuji , Že neandrtálci (str. 12) byli v době mezolitu již několik tisíciletí neexistujícím

lidským druhem, proto se na Chebsku lovem zvěře jistě neŽivili.

Diplomová práce Gabriely Wernerové je poměrně vhodným završením vysokoškolského studia, proto

ji doporučuji k obhajobě s návrhem na hodnocení ještě velmi dobré.

V Plzni 1 1. 5. 2015 Paed Dr. Helena VY.ftoarf.l
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