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Stručná charakteristika práce: V souladu s názvem předložené didakticky orientované 

diplomové se její těžiště nachází v tematice uplatnění instituce pamětníka ve výuce na prvním 

stupni základní školy; práci je však třeba přiznat širší záběr, v němž autorka uvádí čtenáře do  

horizontu souvislostí, jež k ohniskovému tématu patří.  

Práce takto seznamuje se současným kurikulem, představuje vývoj vlastivědy, tematizuje 

historické myšlení a paměť; v návaznosti na kapitolu věnovanou mezigeneračním vztahům a 

učení autorka pojednává o orální historii a jejích metodách. V explicitně didaktických částech 

práce jsou nejprve představeny vybrané metody práce s pamětníky, poté je předložen  autorčin 

návrh didaktického projektu, jenž byl realizován a jenž je v práci reflektován a evaluován. 

Součástí práce je obrazové doplnění textu (většinou artefakty žáků) a příloha s didaktickou 

tematikou. 

 

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

Záměr je v Úvodu náležitě formulován a zdůvodněn, v závěru je reflektováno jeho plnění. Práce 

je přehledně a logicky strukturována. Jazyk je na patřičné úrovni, kapitoly a pasáže na sebe 

navazují, bibliografické údaje jsou uváděny v textu a náležitě (i když někdy v méně obvyklé 

variantě na konci odstavců bez závorek) – pouze několik málo odkazů v textu má pouze podobu 

prosté internetové adresy (což není ve shodě s normou). Seznam pramenů (kromě internetových 

zdrojů) je v pořádku. Obrázky jsou řádně pojmenovány, očíslovány a uvedeny v samostatném 

seznamu; totéž platí pro přílohy.  

 

Obsahová stránka práce: Diplomová práce Bc. Kamily Tomanové vykazuje snahu 

o komplexní a poctivé zpracování problematiky. Zpracovatelka svůj text smysluplně 

rozvrhuje a tematicky pokrývá poměrně mnoho oblastí, přičemž vždy s porozuměním 

problematice a též s vlastním myšlenkovým vkladem – proto také práce vyznívá konsistentně 

a představuje smysluplné uvedení do problematiky.  
 

V tomto smyslu je sympatické, že diplomantka nezapomíná na psychologické hledisko 

(Piaget), zaobírá se fenoménem paměti a rozebírá metodologii orální historie. Praktická část 

práce předkládající návrh didaktického projektu na část teoretickou dobře navazuje a zároveň 

není podceněna: Didaktický projekt rozvržený na šest vyučovacích celků vrcholí besedou 

s pamětníky, přičemž tématem besedy jsou především vzpomínky na školní léta. Reflexe 

projektu sympaticky zachycuje též zajímavé detaily z jeho průběhu, je tedy též reflexí 

zkušenosti diplomanty s tímto projektem.  
 

Po odborné stránce se jedná o dobře zvládnutou práci, jež je nesena též autorčiným zájmem 

o zvolené téma a porozuměním možnostem, jež skýtá mezigenerační učení. 

 



Celkové hodnocení: Diplomovou práci kolegyně Tomanové lze pojmout jako čtivé uvedení 

do zvolené problematiky. Na posuzované práci oceňuji jednak snahu o komplexitu, tak návrh 

a realizaci smysluplného didaktického projektu. Nejvíce je mi však sympatická intence, jež 

realizaci posuzované diplomové práce provází: diplomantka věří, že tento druh didaktického 

projektu pomáhá zúčastněným opouštět zažité stereotypy; a lze též odtušit, že svým projektem 

poukazuje na důstojnost každého lidského osudu. 

Posuzovaná závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném 

oboru. Doporučuji ji k obhajobě. 

  

Otázky:  

1) V reflexi besedy (s.69) uvádíte, že beseda se jednoznačně inklinovala k dějinám každodennosti 

(více než např. k politickým dějinám) – což je i s ohledem na věkovou kategorii žáků 

pochopitelné. Zajímalo by mne, jak téma oslovování vyučujících a škrtání portrétů v učebnicích, 

jež z dějin každodennosti vykračuje, bylo přijímáno dětmi. Ověřovali si žáci porozumění těmto 

záležitostem otázkami, reagovaly nějakým způsobem na tuto tematiku?   

2) Na základě Vaší zkušenost s realizací popisovaného didaktického projektu a v souvislosti s 

porozuměním konstruktivistickému paradigmatu, na které v práci odkazujete,  proměnila se 

nějakým způsobem Vaše představa o podobě vyučování historie na primární škole? 

 

Ve Slaném dne 9. 5. 2018    Zbyněk Zicha 


