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Autorka v anotaci člení práci do dvou částí, pro každou část uvádí vlastní cíle. 

Za cíl teoretické části diplomantka stanovuje popis architektonické a funkční stránky objektu 

Národního památníku na Vítkově a popis jeho využití v kontextu různých období 

československých a českých dějin 20. století. Cílem praktické části je návrh didaktického 

využití objektu, který vychází z didaktických materiálů nabízených Národním muzeem 

V Praze.  

Za stěžejní část práce je označen návrh vlastních aktivit při návštěvě stálé expozice muzea, a 

to aktivit zaměřených na výchovu k občanství.  

Členění popsané v anotaci se již neobjevuje v jejím obsahu, který se skládá ze šesti kapitol.    

První tři kapitoly nabízí popis důvodů, okolností, a problémů, které stavbu budovy 

Národního památníku provázely od počátku. Diplomantce se podařilo podat zajímavou 

obecnější výpověď o otázkách identifikace českého národa s vlastní historií, vztahu k hrdinům 

a oběti, to vše na pozadí politických událostí 20. století. Tato část nabízí učitelům výchovy 

k občanství řadu užitečných podnětů pro výuku. Z hlediska metodologického považuji za 

nezbytné poukázat na to, že autorka tyto kapitoly kompiluje z několika málo sekundárních 

zdrojů, zejména z nedávno publikovaných prací J. Galandauera. Vlastním přínosem autorky je 

tak výběr a vhodné akcentování událostí a jevů, které jsou pro výchovu k občanství podnětné. 

Ve 4. kapitole autorka charakterizuje instituci muzea a vztah spolupráce školy a 

muzea.  Vychází zde převážně z málo aktuálních zdrojů, od 90. let došlo v oblasti muzejní 

pedagogiky k značnému rozvoji. Jako zdařilejší hodnotím část zaměřenou na fenomén paměti, 

který je aktuálně zkoumán a v didaktice využíván. 

5. kapitola již nabízí návrhy didaktického využití exkurze do památníku. Z hlediska 

didaktického využití hodnotím jako sporné uvedení podkapitoly 5.1. Jedná se o 19 stran textu, 

který popisuje a ilustruje jednotlivé exponáty stálé expozice. Co se týče přínosu autorky, pak 

je v této část obtížné najít vlastní autorský příspěvek. Podobně tomu je i v podkapitolách 5.2 

až 5.4, které prezentují informace dostupné na webových stránkách instituce. Didaktickým 



přínosem autorky je podkapitola 5.5, která propojuje vzdělávací potenciál expozice 

s kurikulárními dokumenty. Pro těžiště práce, vlastní návrh didaktického využití exkurze do 

památníku Vítkov, je vyhrazen prostor pouhých 10 stran. V rámci podkapitoly diplomantka 

předkládá pracovní list, který je zaměřený historicky. K cílům výchovy k občanství směřuje 

zvláště reflexe exkurze a navazující otázky k historickým tématům. Zajímavé podněty, které 

diplomantka navrhuje následně po exkurzi, jsou v práci navrženy pouze zhruba na necelých 

dvou stranách.   

Za problém práce považuji skutečnost, že byla zadána jako didaktická, ale vlastní didaktický 

návrh využití památníku Vítkov má v práci výrazně menšinový podíl.  

 

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

Doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázka do rozpravy k obhajobě 

Vyberte jedno z Vámi navrhovaných propojení témat exkurze s výchovou k občanství na str. 

89 a navrhněte úkoly do pracovního listu tak, aby žáci na tématu pracovali již v průběhu 

exkurze.   

 

V Praze dne 1. 9. 2018   Michaela Dvořáková 

     Katedra občanské výchovy a filosofie Pedf UK  

      

           

  

 

 

 

 


