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Recenze diplomové práce paní Gabriely Wernerové

HISTORIE KRASLICKA.

ReoIoruÁlruí oiltrvv VE VLAsTlVĚoĚ run 1. sTUPNl zÁrnorví šrolv

Téma, které si pro svoji diplomovou práci vybrala paní Wernerová, reprezentuje

didaktickou aplikaci regionální historie do výuky prvouky a vlastivědy na L. stupni základní

školy. Cílem diplomové práce bylo zmapovat kraslickou historii a využít ji ve výuce.

Z obsahového hlediska je diplomová práce rozčleněna na část teoretickou, praktickou a

didaktickou. V teoretické části se autorka zevrubně zabývá jak kraslickými dějinami, tak

významným osobnostmi, stejně jako kulturními i technickými památkami. Přirozeně se jedná

o práci kompilační. V těchto pasážích se diplomantka opírá především o práce kraslického

,,kronikáře", pana Václava Kotěšovce' Jako další zdroje uvádí internetové zdroje, včetně

facebooku, výpovědi pamětníka, i další literaturu, včetně jedné práce německé provenience

_ Berní rulu. Nevyužita dle všeho zůstala významná Treixlerova práce: Heimatkunde des

Bezirkes Graslitz (Kraslice Lgzg). Teoretickou i praktickou část práce vcelku vhodně doplňují

přílohy. Fotografie současného stavu památek i významných budov však autorka, která na

Kraslicku Žije a pracuje, mohla pořídit sama.

Praktická část se je originálním pracovním sešitem ,,Cesta za poznáním města

Kraslice", který žáky provází nejen dějinami a památkami, ale zajímavým způsobem

propojuje historii s dalšími předměty. Didaktická část je návrhem Edukační hodiny cJs -
,,místo, kde žijeme"' Jedná se o návrh vlastivědné vycházky'

Z formálního hlediska je práce na vcelku dobré úrovni a obsahuje všechny

požadované náležitosti. Několik překlepů či nepřesnostíse vyskytuje v pracovním listu.

Předkládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře.

V Kraslicích, 12. května 20].5
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