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Diplomová práce vychází z analýzy současného pojetí historického učiva 

v kurikulárních dokumentech ČR. Autorka zkoumala pojetí historického učiva v českém 

prostředí, a to v historickém kontextu. Následně prostudovala zahraniční kurikula a vybrala 

z nich ta, která vyhodnotila pro naši tradici historického vzdělávání jako podnětná. 

Srovnáním různých přístupů koncipování výuky historických témat na primární škole 

diplomantka identifikovala hlediska, která české kurikulum nezohledňuje nebo je explicitně 

neuvádí. Jako významný podnět byl vyhodnocen koncept historického myšlení, kterému je 

věnována další kapitola, která jej představuje na základě reprezentativních oborově 

didaktických studií.  

Praktická část navazuje na teoretickou, na zvolené téma aplikuje koncept rozvíjení 

historického myšlení a získávání kompetencí při práci s obsahem učiva.  Diplomantka 

v praktické části předkládá didaktický postup výuky složený ze čtyř vyučovacích bloků. 

Navržený postup realizovala s žáky 4. ročníku, reflektovala průběh výuky, identifikovala 

didakticky podnětné momenty, zejména odpovědi žáků, které poukazovaly na jejich 

specifická pojetí, případně na miskoncepty. U každého vyučovacího bloku diplomantka 

zhodnotila výstupy práce žáků vzhledem ke stanoveným cílům a uvedla doporučení pro další 

realizaci.   

Ve vyhodnocení všech čtyř bloků diplomantka sleduje příležitosti pro rozvíjení historického 

myšlení a hodnotí kompetence žáků při práci s obsahem. Ke splnění těchto náročných cílů 

ale navrhuje poměrně tradiční postupy práce, založené na práci s literárním textem, 

encyklopediemi, výukovým krátkým filmem, které odpovídají spíše transmisivnímu pojetí 

výuky. Uváděná kurikula anglicky mluvících států doporučují k rozvoji historického myšlení 

práci s prameny, s jejich různými interpretacemi, hodnocení událostí z různých perspektiv. 

Diplomantka seznamuje žáky s tradičně koncipovaným obsahem učiva a kritické uvažování se 



snaží rozvíjet pokládáním problémových otázek v následné reflexi tématu. Výsledky tohoto 

postupu hodnotí realisticky a navrhuje vhodné úpravy pro budoucí realizaci. 

Na práci hodnotím jako cenné, že diplomantka vychází z náročného studia zahraničních 

přístupů, srovnává různá pojetí  kurikulárních dokumentů s českou tradicí a samostatně 

identifikuje cíle, které se snaží naplnit v praktické části. Jako přínosný hodnotím i návrh 

didaktického postupu, jeho realizaci a vyhodnocení. Diplomantka si je omezených příležitostí 

rozvoje historického myšlení v navrženém vyučovacím postupu vědomá a hledá způsoby 

jejich překonání.  

Diplomová práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru.   

Otázka k obhajobě: 

Jako součást historického myšlení uvádíte schopnost žáků klást otázky, představte možnosti 

rozvoje schopnosti kladení otázek na příkladu učiva o stavebních slozích v rámci vyučovacího 

bloku zaměřeného na románský sloh.   

 

V Praze dne 12. 5. 2018                                                                    ing. Michaela Dvořáková, PhD.  


