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Stručná charakteristika práce: Diplomová práce Kristýny Kubelkové se zabývá 

problematikou historického myšlení dětí na 1. stupni ZŠ, a to v souvislosti s tématem 

středověku. Diplomová práce se sestává z části teoretické, praktické a přílohové. V části 

teoretické diplomantka seznamuje nejprve s místem historického učiva v současném kurikulu, 

dále s vývojem výuky historického učiva na úrovní 1. stupně a posléze s ohledem na zvolenou 

tematiku představuje vybrané motivy třech zahraničních kurikul (Anglie, Austrálie, Kanada). 

V části praktické koncipuje a reflektuje výuku členěnou do čtyř celků určenou čtvrtým 

ročníkům. 

Formální stránka práce: Posuzovaná diplomová práce obsahuje požadované povinné prvky. 

Záměr je práce je srozumitelně formulovaný, práce je pečlivě strukturována, jazyk je 

kultivovaný, autorka vhodně užívá potřebnou terminologii. Diplomantka rozlišuje mezi 

citacemi, parafrázemi a vlastní myšlením. Bibliografické údaje uvádí v závorkách v těle textu. 

Obrazová doplnění ilustrující vlastní text jsou číslována. Nechybí seznam příloh; součástí 

příloh je mimo jiné výukový materiál a ukázky práce žáků.  

Obsahová stránka práce: Jak teoretická, tak praktická část odpovídají očekáváním kladeným 

na tento typ práce. Oběma částmi prostupuje autorčina snaha o komplexnost práce, o pečlivé 

a věcné rozpracování zvolených témat.  

V části teoretické vyniká zvláště oddíl věnovaný zahraničním kurikulárním dokumentům, 

kterými se nechává diplomantka částečně inspirovat a jež nechává též promlouvat 

do vzdělávacích cílů, které formuluje pro vlastní výuku.  

Je potěšitelné, že autorka navrhované vyučovací bloky zrealizovala a zhodnotila. Celková 

koncepce navrhované výuky je sympatická: diplomantka využívá škálu smysluplných aktivit 

zřejmě odpovídající danému ročníku, neopomíjí příležitost k reflektované výtvarné expresi 

žáků, podporuje jejich touhu objevovat a komunikovat vlastní nálezy, snaží se uplatňovat 

problémové tázání. 

 S ohledem na prostudované zahraniční dokumenty bych v praktické části uvítal ještě 

užší a více explicitní vazbu na samotnou problematiku historického myšlení, tedy to, aby se 

samo historické myšlení stalo více tématem reflexe realizované výuky a též námětem 

navazujícího teoretického myšlení.  Je zřejmé, že se diplomantka nechala pohledem odjinud 

inspirovat, nicméně z navržených hodin není zcela patrné, že by výrazněji překročila meze 

tradiční vlastivědné výuky a že by doopravdy umístila historické myšlení (a myšlení jako 

takové) do pozice těžiště a ohniska výuky1; zde je však též třeba dodat, že takové důsledné 

přehodnocení paradigmat výuky a posun do jiného horizontu jsou obtížné. Proto můžeme 

                                                 
1 O síle gravitace transmisivní výuky dle mého nejvíce vypovídá čtvrtý výukový blok, v rámci něhož byl 

realizován poměrně rozsáhlý kvíz koncipovaný poměrně znalostně.  



konstatovat, že diplomantka vykonala značný kus poctivé práce a dokázala též nahlédnout, 

jakým směrem by se měla dále vydávat (viz kap. 4.5.1). 

  

Celkové hodnocení: Diplomantka Bc. Kristýna Kubelková velmi dobře zvládla zvolenou 

tematiku jak po teoretické, tak po praktické stránce. Uznání si zaslouží práce s cizojazyčnými 

prameny, autorčina snaha o soustavnost, pečlivost. Nejvíce bych však ocenil samotný vývoj 

autorčina didaktického myšlení a skutečnost, že zvolenou problematiku vzala za svou.  

Posuzovaná závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 

Doporučuji ji k obhajobě. 

  

Otázka k obhajobě  

Vaše práce je věnována historickému myšlení. Rád bych se Vás zeptal na dvě otázky. Co osobně 

považujete za nejdůležitější pro rozvoj historického myšlení (historického vědomí) a jak podle 

Vás může souviset historické myšlení s etickou dimenzí?  

 

Ve Slaném dne 13. 5. 2018      Zbyněk Zicha 


