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Cílem práce Barbory Červenkové je, jak sama uvádí didaktické zpracování Národního 

památníku na Vítkově v Praze pro výuku v rámci občanské výchovy na základní škole, 

popis samotného objektu jak po stránce architektonické, ale také praktické a funkční, 

především pak jeho využití v kontextu různých období československých a českých dějin 

dvacátého století. Práce je rozdělena do šesti kapitol, jež jsou členěny částečně 

chronologicky, částečně obsahově (druhá, didaktická část). Autorka člení práci promyšleně 

a její jednotlivé kroky mají logiku. Architektonickému a historickému vývoji památníku 

jsou věnovány první tři kapitoly, další pak didaktickému využití. V první se autorka 

poměrně podrobně zabývá jednotlivými etapami vývoje památníku (včetně okupační 

éry), ve druhé pak možných podob využití objektu k pedagogickým účelům.  

Hlavně v druhé části práce spočívá „hlavní síla“ předkládané práce. Autorka uvažuje 

logicky, precizně uvažuje o využití objektu v projektovém vyučování, jeho přednostech 

i nedostatcích a uvažuje o možnostech didaktického zpracování objektu. Studie je 

vhodně doplněna obrazovým materiálem z expozice muzea a v závěru též pracovními 

listy.  

Diplomová práce však obsahuje též některé nedostatky, mezi kterými namátkou 

můžeme uvést následující: Vzhledem k tomu, že zcela neznáme ikonografii a husitskou 

symboliku, nelze označit černé „husitské“ prapory za smuteční (s. 10). Karel Teige 

nebyl architektem, ale absolventem filozofické fakulty, později docentem sociologie, a 

přední osobností Devětsilu a československé avantgardy (s. 12). Těžko také mohl být 

někdo zasažen „kulkou zepředu do týla“ (s. 33). Jde ovšem jen o dílčí připomínky. 



Práce podle mého názoru splňuje též podmínky kladené na diplomové práce 

v příslušném oboru a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Jaká možnosti podle Vás objekt poskytuje k didaktickému využití? 

2) Proč pokládáte za důležitou prezentaci zrovna této památky?   
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