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Stručná charakteristika práce: Vlastivědně orientovaná diplomová práce kolegyně Terezie 

Zlevarové ve shodě se svým názvem cílí na zpracování uceleného návrhu tří vlastivědných 

procházek po městě Benešově a jeho okolí, přičemž samotnému koncipování vlastivědných 

procházek předchází část reflektující jejich teoretické předpoklady.  

V teoretické části se diplomantka zabývá kurikulem, historickou pamětí, tématem kulturně 

historického dědictví, objektovým učením, didaktickou formou vycházky a historií města 

Benešov. Stěžejní praktická část zachycuje zmíněné návrhy vlastivědných vycházek, jež jsou 

představovány uplatněním následující struktury: představení procházky, seznámení s jejím 

historickým kontextem, s přípravou na procházku, popis vycházky, návrh aktivit po procházce 

a pracovní list k procházce. Součástí práce je přílohový obrazový materiál. 

 

Formální stránka práce: Po formální stránce je diplomová dobře zvládnuta: obsahuje všechny 

povinné prvky, je logicky strukturována, má jasně formulovaný záměr, jazyk práce je 

srozumitelný a bez zásadních nedostatků.  

Citace a parafráze jsou doplněny bibliografickými údaji v poznámkách pod čarou a též 

v závěrečném seznamu jsou uváděny dle normy (Určité nedostatky bychom nalezli v 

intepretaci bibliografických údajů u elektronických zdrojů.). Práce se dle mého názoru (nejsem 

didaktik vlastivědy) opírá o dostatečný výběr odpovídající odborné literatury. Obrazový 

materiál v těle textu sice není řádně označen a explicitně propojen s informacemi o jeho zdroji, 

nicméně potřebné bibliografické ukotvení obrazového materiálu nalezneme v příloze práce, kde 

je opětovně uveden, čímž je tento nedostatek redukován.   

 

Obsahová stránka práce: Posuzovaná práce kolegyně Zlevorové je smysluplně koncipována. 

V teoretické části autorka neopomíjí podstatná témata související se záměrem práce, čímž 

práce získá potřebný didaktický a regionálně historický kontext.  

Praktická část práce je taktéž vzhledem k svému záměru dobře rozložena a poctivě 

zpracována, podle čehož usuzuji na upřímný zájem diplomantky o zvolenou tematiku. 

Skladba navržených vycházek a pracovních listů působí konsistentně. Je zřejmé, že kolegyně 

Zlevorová vychází ze své dobré znalosti prostředí a regionální historie a že vlastivědné 

procházky promýšlela a hledala vhodné aktivity a způsoby komunikace odpovídající cílové 

věkové skupině. Domnívám se, že její práce může být tak oporou pro budoucí výuku 

regionální tematiky na Benešovsku. 

Je škoda, že navržené vlastivědné vycházky nebyly částečně prověřeny a že diplomantka 

neměla možnost odhalit případné nedostatky vyvstávající z přípravy výuky od „zeleného 

stolu“. Také bych podotkl, že významnou didaktickou výzvou bývá otázka zdůvodňování 

volby didaktických prostředků, otázka kontextualizace a interdisciplinárního rozměru výuky. 

V tomto ohledu taktéž posuzovaná diplomová práce tíhne spíše k praktickému vyústění ve 



smyslu vytvoření návrhů vlastivědných vycházek než k rozvíjení didaktického myšlení jako 

takového; didaktické myšlení poskytuje kantorské intuici pevnější zázemí a zároveň pomáhá 

budovat zpětný oblouk od praxe zpět k teorii. Domnívám se, že posuzované práci by místy 

prospělo explicitnější zdůvodňování zvolených postupů a rozvinutější projasňování 

didaktických souvislostí v praktické části práce. 

Celkové hodnocení: Diplomovou práci kolegyně Terezie Zlevorové považuji za zdařilou: 

diplomantka jejím prostřednictvím prokázala svoji orientaci ve zvolené problematice a svoji 

schopnost konsistentně koncipovat návrhy výuky v podobě vlastivědných vycházek. Věřím, 

že tato práce může být vyučujícím v regionu prospěšná. Posuzovaná závěrečná práce splňuje 

podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru, a proto ji doporučuji ji k 

obhajobě. 

 

Otázky: 

1) Oceňuji způsob, jakým způsobem ve své práci kladete otázky a jak zadáváte 

v pracovním listu úkoly. Zajímalo by mne zdůvodnění, proč v pracovním listě (s51) 

žádáte žáky, aby se postavili do pozice sochy Jana Husa. 

2) Kterou z navrhovaných „zastávek“ vlastivědných vycházek osobně považujte za 

didakticky nejvýznamnější (a případně prosím proč). 

 

 

 

Ve Slaném dne 4. 1. 2020    Zbyněk Zicha 

 

 

 


