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1. Cíle práce: Autorka si klade za hlavní cíl: „vytvořit přehlednou a obsahově dostatečnou 

charakteristiku zbraslavského regionu zaměřenou hlavně na historii a tím ji přiblížit nejen 

dětem mladšího školního věku.“ Autorka tímto počinem chce především pomoci kolegům, 

pedagogům při výuce regionální historie. Práce výše uvedené cíle splňuje. 

 

2. Obsahové zpracování: Práce je dílem komparačním, didaktický rozměr je naplněn bohatě ve 

druhé části práce, které předkládá několik zdařilých metodicky zevrubně vypracovaných 

projektů. 

 

3. Formální úprava, jazykový projev, přílohy: Práce odpovídá standardům vysokoškolské 

kvalifikační práce, projev autorky je slohově i stylisticky na vysoké úrovni. Práce je rozdělena 

do dvou částí, teoretické – to je prvních 9 kapitol a praktické – jedná se o návrh 6. projektů do 

výuky. 

 

4. Stručný komentář hodnotitele: 

Předkládaná diplomová práce jako celek působí solidně, přehledně a naplňuje stanovené cíle. 

Oceňuji především část didaktickou. Osobně jako velice zdařilý hodnotím Projekt číslo dva – 

který velice nápaditě do výuky zařazuje průřezová témata i vhodně mezipředmětové vztahy – 

žáci totiž mají za úkol divadelně ztvárnit pověst O vzniku Zbraslavi, ale i ostatní projekty působí 

velice zajímavě, inovativně a za to autorku velice oceňuji. Zdařilý je také projekt Po stopách 

zbraslavských staveb, který se opět vhodně propojuje historii regionu s ostatními předměty a 

dalšími, pro žáky důležitými, dovednostmi – např. volný pohyb v přírodě, práce s mapou, 

kooperativní činnost apod. 

Teoretická část působí solidně, autorka řádně cituje, ale nic nového nám celkem nepřináší. 

Úvod je jasný a cíle poměrně přesně definované. Závěr je spíše dílčím shrnutím neobsahuje 

tedy tolik čtenářem kvitované vyvrcholení, či sdělení něčeho, co jsme vyzkoumali, což ale jinak 

nesnižuje jinak kvalitně zpracovanou diplomovou práci. 

 

5. Připomínky: Práci shledávám jako zdařilou a nemám k ní žádných vážných připomínek. 

 

Navržená známka: Výborně 

Vypracováno: V Plzni 26. 5. 2019 
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