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Daniela Petrželová si jako téma pro svou diplomovou práci vybrala odborně historické a metodické

zpracovánímístní regionální historie v hodinách vlastivědy za ZŠ. Historické poznatky v pojetí I. stupně ZŠ

by měly bý postaveny právě na regionálních dějinách, čemuŽ bohuŽel podle autorky školní praxe v drtivé

většině případů neodpovídá. Téma DP jako kritika tohoto stavu i jako ýzva k účelnějším metodám ve

vlastivědě je proto zvoleno vhodně a aktuálně.

Z hlediska obsahového představuje práce Daniely Petrželové úvodní velmi dobře zvládnutou

analýzumotivů k napsání absolventsk é práce, použitých metod a zdrojt a také problémů, které bylo třeba

překonávat při tvorbě DP. Autorka dále pokračuje zdařilou obecně historickou kompilací místních dějin a

dobře sestaveným přehledem významných umělecko- historických i přírodních památek, osobností a

zvláštností kraje (smírčíkřiŽe,kulturně-historické objekty spojené s osobou J.W. Goetha...). Vyvrcholením

celé práce je aplikace získaných poznatků v praktické části, jeŽ představuje návrhy konkrétních kroků

v přípravě učitele i Žákana hodiny vlastivědy na školách v Hazlově a okolí'

DP přináší Ťadu za1ímavých, nápaditých a autorských vyučovacích aplikací' Týo didaktické formy

jsou představeny předer,šírn ve formě pracovních listů' přičemž jsou tozpracovány důkladně. systematicky a

prakticky na místní podmínky. Právě tato třetí část DP je přirozeným zuroěením jinak také zdařilých

předchozích částí; z hlediska didaktického je rozhodně zajímavá a přínosná. oceňuji celkovou přístupnost

úkolů' komplexnost zadáni plně nahrávajici zásadám mezipŤedmětových vztahů a promyšlenou náročnost

odpovídající schopnostem dětí 4. a 5. třídy ZŠ. DP práce dokládá pedagogické zkušenosti autorky doplněné

kvalitní teoretickou přípravou i v oblasti historické.

Z hlediska formálního obsahuie práce všechny poŽadované náležitosti. Poznámkový aparát je

použit pochopitelně především v první ěásti DP, a to věcně správně. PouŽitá literatura nepředstavuje jistě

vyčerpávající seznam, avšak uvědomíme-li si, Že avtorka není absolventkou studia historie a že jejim

hlavním zájmembyl především soubor metodických návodů ke zkvalitnění výuky místních dějin' hodnotím

její výběr jako uspokojivý. Obtazové přílohy mají výbornou úroveň. DP je souborem VyÍovnaným a

uspořádaným.

otázka autorce: Jaký je podle Vašeho názoru v Hazlově a jeho okolí stav povědomí o

regionální historii mezi pedagogy?

Diplomová práce Daniely Petrželové je kvalitním završením vysokoškolského studia, proto ji

doporučuji k obhajobě s návrhem na hodnocení výborné'
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