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TerezaVeselá si pro svou diplomovou práci vybrala odborně didaktické téma' ve kterém

rozpracovává metodiku vyučování vlastivědy na praktických expozičních a fixačních

aplikacích učiva regionálních dějin' Hlavní cíle DP autorka jasně strukturuje' Prvním

výstupem, o který svou absolventskou ptací usiluje, je přehledné a systematické

zprostředkování místní regionální historie Rakovníka pro pedagogy na I' stupni ZŠ v této

oblasti. Jako druhý cíl sleduje Tereza Veselá konkrétní podporu výchovy ke kulturnímu

a historickému dědictví formou navržených v1ffiových programů, didaktických her a dalších

projektových aplikací, které v jejím pojetí mají přispět k modernízaci výuky vlastivědy jako

takové. Téma je zvoleno nanejvýš vhodně, reaguje na moderní didaktické požadavky

aktivizačníchmetodvevyučování,kladeakcentnainterdisciplinárnívztahyve
vyučování a zprostředkovává návrhy na prohloubení poznatků o regionální historii

v současné školní praxi'

ZhlediskaobsahovéhojepráceTerczyVeselécelkemočekávanlýmsouboremdvouhlavních

částí - části teoretické, v níž se autorka zabyvá historií výčené oblasti z hlediska odborně

historického a části praktické, kde v zák?adní linii současné metodiky a kurikulárních

dokumentů autorka předkládá konkrétní metodické návrhy na pomoc učitelů 1. stupně ZŠ pÍi

vyuěovánívlastivědy,atopředevšímřadoudidaktickýchaktivit.PředloŽenáptáce

předstalujevtomtosmysluněkolikpozitiv.Vprvníiadélzerozpoznatpečlivouteoretickou

přípravu TerezyVeselé, kterou dokládá mimo jiné i vyuŽití ttnnýchmetod a zdrojů k získání

historických informac i zregionátní historie. Práce s odbomou literaturou je zde doplněna

(např. v období nejnovějších dějin) metodami ,,oral history"' konkrétně faktografií získanou

odoslovenýchnarátoru.Historickáčástsicenevyčerpávábezezbytklvšechnymožnosti

dovést do vrcholné kva'ity syntézu regionálních dějin, avšak jako sumář hlavních kapitol



/
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,/ z dějin Rakovníka, přehledu významných kulturně historických památek města a také

klíěových osobností, se stává výborným materiálem pro pedagogické vyuŽiti v edukační

oblasti člověk a jeho svět. Nespornou autorskou hodnotu DP představuje praktická část,

především konkrétní metodické návrhy. Zvolený obsah, provedení i předpokládané výstupy

všech navrhovaných činností jsou zqímavé a smysluplné' Ve srovnání s jinými

absolventskými pracemi tohoto typu upozorňuji na nápadité výtvarné provedení či celkově

zjevnou metodickou orientaci na estetické vnímání. Autorka prokazuje v didaktické části své

absolventsk é pr áce potě š itelnou kreativitu a také erudici.

Z hlediska formálního obsahuje práce všechny požadované náleŽitosti v míře uspokojivé.

Použitá literatura představuje celek reprezentativní, za chvá|yhodnou povďuji i vhodnou

analýzu pouŽitých informačních zdrojů, které autorka předkládá v úvodu DP. Poznrímkový

apnát je použit správně, práce obsahuje i další účelné doplňující materiály (např. řadu

autorských fotografií apod.) Jedinou oblastí, v níž bych našla místy ojedinělé nepřesnosti

(např. velikost písma a umístění odkazů pod obrazovými přílohami apod.), představuje

grafické strukturoviírrí textu. V tomto smyslu jde však o dílěí poznártky, které odkazuji do

kategorie detailů, jež nenarušují celkově pozitivní dojem z fotmálni úrovně DP.

otázka autorce: Některé zYámi navrhovaných didaktických aktivit jsou zaměřeny na

práci v rakovnickém muzeu. Jako teoretický tvar je hodnotím velmi kladně;

z praktického hlediska se mi však jeví jako velmi náročné pro uvažovanou věkovou

kategorii dětí. Můžete na základě své pedagogické praxe potvrdit formativní schopnosti

dětí vyhovět v uvedených didaktickým úkolech? Měla jste již možnost aplikovat některé

z těchto her přímo v pedagogické praxi na I. stupni?

Diplomová ptáce Terezy Yeseté je kvalitním završením vysokoškolského studia, proto ji

doporučuji k obhajobě s návrhem na hodnocení výborné.

V Plzni 20.5.2013 PaeďDr. Helen a Východskti
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