
Posudek vedoucí práce 

Diplomová práce:  

Vlastivědné procházky po městě Benešov a blízkém okolí 
Autorka: Terezie Zlevorová  

Diplomantka v úvodu práce vytyčuje za cíl vlastivědných vycházek po Benešově propojení 

vlastivědného učiva s dějinami města a rozvoj vztahu k tomuto městu a jeho památkám. 

Pro naplnění tohoto cíle diplomantka předkládá teoretická východiska, a to jak pedagogická, tak 

historická a antropologická. Oceňuji kvalitu zpracování teoretické části, ve které autorka vychází 

ze širšího spektra zdrojů, které samostatně vyhledala, poctivě promyslela a s porozuměním 

představila tak, že vysvětluje význam, obsah a metody praktické části.  

Těžištěm práce je pak návrh jednotlivých procházek, obsahem těchto edukačních jednotek je 

vždy zvolené téma, podle kterého diplomantka volila trasu i obsah jednotlivých aktivit. Velmi 

oceňuji úvodní aktivity vedoucí k přiblížení významu památek a porozumění jejich přínosu na 

příkladu vlastních zkušeností žáků. Z tohoto postupu je patrné, že se diplomantka vlastivědným 

učivem zabývá komplexně ve vztahu ke zkušenosti žáků, které vhodně uvádí do problematiky 

vztahu ke kulturnímu dědictví, aby pak v průběhu procházek bylo možné tento vztah dále 

rozvíjet.  

Program jednotlivých tras vychází vždy z kulturně historického popisu míst, návrh jednotlivých 

procházek ale výrazně přesahuje rovinu popisnosti. Jak v jejich koncepci, tak v návrhu dílčích 

aktivit je patrný přínos autorky, která naplňuje svůj cíl propojení učiva vzdělávací oblasti člověk a 

jeho svět se specifiky místa. Pozitivně hodnotím výběr témat jednotlivých procházek, která 

reprezentují obsahové jádro společenskovědního učiva vzdělávací oblasti člověk a jeho svět a 

dotýkají se hodnot, které považuje naše společnost za významné. Díky vhodnému kombinování 

postupů k získávání znalostí s prožitkovými metodami má navržený program potenciál posílit 

vztah žáků k danému místu, pomoci žákům uvědomit si hodnoty, které naše společnost považuje 

za důležité a uvědomit si jejich význam pro ně samotné. 

Práce je zpracována jako praktický průvodce pro učitele s navrženými pracovními listy pro žáky.  

K tématu každé procházky učitel dostává informace o historickém kontextu, odpovídající 

informace k jednotlivým stanovištím a potom zdůvodněný návrh úkolů, které jsou obsahem 

pracovních listů doplněný řadou doporučení pro realizaci aktivit.  

Domnívám se, že touto prací autorka prokázala svou odbornou i didaktickou způsobilost. 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci daného oboru, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. 

Otázka k obhajobě práce: 

V úkolech shrnujících vycházku k tématu 1. světové války uvádíte na str. 72 otázku:  „Byla válka v 
Benešově rozpoutána ihned v den atentátu?“ Poukažte na možná úskalí takové formulace. 
Vysvětlete záměr úkolu 3 na stejné straně a odhadněte možné odpovědi žáků.      
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