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Diplomová práce si klade za cíl zmapovat, jakým způsobem je v učivu vzdělávací 

oblasti člověk a jeho svět zakotvené téma vývoje architektury jako projevu proměn života 

společnosti. Dalším cílem práce je nabídnout učitelům postup, který bude prostřednictvím 

pozorování a navazujících aktivit rozvíjet vnímavost žáků k zdánlivě méně výrazným 

budovám a dále v návaznosti na pozorování podporovat porozumění funkcím moderního 

města.   

Diplomantka provedla důkladnou analýzu postavení tématu v kurikulárních 

dokumentech a vybraných učebnicích.  Zjišťuje, že očekávané výstupy RVP ZV téma regionu 

blíže nespecifikují, žáci nejsou prostřednictvím učebních textů vedeni k pozorování prostředí, 

ve kterém žijí. Potenciál nejbližšího prostředí života žáků tak není pro porozumění 

uspořádání společnosti patřičně využíván. Konkrétně architektonické slohy a památky jsou 

žákům předkládány jako jednotlivé případy vytržené z kontextu života společnosti jako 

exponáty k určování velkých stavebních slohů. Jako odpověď na tuto situaci se autorka 

zaměřila na období z hlediska architektonických slohů méně atraktivní, ale z hlediska 

porozumění života společnosti klíčové.  Práce nabízí pedagogické praxi historický exkurz, 

který zpřehledňuje hlavní vývojové trendy života společnosti v průběhu 19. a začátku 20. 

století.  V návaznosti na strukturální proměny společnosti představuje proměny života ve 

městech, funkce jednotlivých budov i architektonického výrazu.  Na základě kvalitně 

zpracované obsahové stránky tématu diplomantka provádí didaktickou analýzu, stanovuje 

cíle výuky, jejímž těžištěm je vlastivědná vycházka do centra Prahy.   

Práce nabízí důkladnou přípravu před vycházkou, kdy jsou žáci uvedeni do kontextu proměn 

života v 19. století, jsou připraveni k pozorování v průběhu vycházky, pracovní listy jim 

umožňují v terénu zaznamenávat pozorované, porovnávat dílčí prvky staveb a v rámci výuky 

po vycházce žáci reflektují vlastní zkušenosti, jsou vedeni k promýšlení souvislostí a 

propojování funkce občanských institucí se současným životem. Téma občanské zástavby 



z přelomu 19. a 20. století se v navrženém postupu stává podnětným východiskem 

k porozumění fungování společnosti.  

Způsob zpracování tématu považuji za vzornou ukázku obsahově promyšleného a 

didakticky propracovaného postupu „vlastivědného vyučování“, ve kterém autorka zúročila 

vlastní odborný zájem i pedagogickou zkušenost.   

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném 

oboru. Doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázka do rozpravy k obhajobě 

Vysvětlete záměr zařazení živých obrazů a psaní vzkazu obyvatelům Prahy přelomu 19. a 20. 

století v závěrečné části programu? Jaké odpovědi a řešení na základě vlastní pedagogické 

zkušenosti očekáváte? 

Navrhněte způsob hodnocení dosažení cílů, které jste si pro svůj program stanovila.  

 

V Praze dne 31. 8. 2018   Michaela Dvořáková 

     Katedra občanské výchovy a filosofie Pedf UK  

 

 


