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Cílem diplomové práce Hany Zatloukalové je vytvoření výchovně 

vzdělávacího projektu pro žáky prvního stupně základních škol z oblasti vlastivědy. 

Vzhledem k zaměření je studie primárně teoretická a neobsahuje zásadní informace 

k dějinám vybraného mikroregionu. Jak autorka uvádí, cílem je vytvoření schématu, 

jenž má žákům 4. a 5. ročníku základní školy pomoci porozumět souvislostem mezi 

krajinou, hospodářským využitím přírodních zdrojů, hustotou osídlení, rozvojem 

dopravní sítě a pracovních příležitostí v 19. - 20. století.  

Z práce je patrné, že vychází z autorčina hlubokého zájmu o tuto problematiku. 

Jisté nedostatky spatřuji v nedostatečné hloubce zpracování některých vybraných 

otázek. Například ve studii není dostatečně zmíněno, že se původně jednalo o primárně 

německý region, ve kterém žila česká menšina. To se logicky muselo odrazit i na 

vzájemných vztazích obou národů (zejména od druhé poloviny 19. století), jež by bylo 

možné v práci také reflektovat.  

Tato připomínka se týká též části 1.4. Historická paměť a orální historie. Právě 

v důsledku etnické proměny oblasti Velkého Března by bylo velmi zajímavé tuto 

otázku hlouběji zkoumat, mj. proto, že se musela odrazit na kulturní a sociální podobě 

celého regionu a mít nemalý dopad na současnou populaci. Jak můžeme vidět na 

případu polského Slezska (zejména Dolního, které bylo před rokem 1945 téměř 

kompletně německé), dochází v takových případech někdy ke vzniku zcela nové 

regionální identity. Druhým případem může být socioekonomický propad, se kterým 

se můžeme setkat v některých oblastech bývalých Sudet, ke kterým si přistěhovalci 

nedokázali ani po sedmi desetiletích vybudovat užší vztah.  



Zajímalo by mě také, zda autorkou zmiňovaný „velký příliv saského 

obyvatelstva, a mění se struktura osídlení ve prospěch německých osídlenců“ (s. 30) 

měla lingvistický dopad a zda se zde vytvořil specifický dialekt. Pokud tomu tak 

nebylo, pak lze předpokládat, že došlo k výraznému míšení s domácím německým 

etnikem a jazykově k výrazným odchylkám nedošlo.  

Na dalším místě (s. 31) autorka zmiňuje významnou osobnost Franz Josef 

Umlauft, ale bohužel bez toho, aby osudy tohoto mimořádného muže podrobněji 

rozebrala. Právě jeho osudy by přitom mohly být pro žáky z regionu, který během 20. 

století prošel tak dramatickým vývojem, velmi přínosné. Stejně tak nejsou podrobněji 

zmíněny dějiny velkostatku a zámku, i když zde poměrně dlouho působil významný 

rod Chotků. Nehledě na to, že nový zámek patří mezi přední novorenesanční stavby 

v českých zemích. Práce obsahuje i další dílčí nepřesnosti. Slovo Allodialgut 

neznamená soukromý statek, ale alodní statek, tedy statek, se kterým je možné volně 

disponovat (odkazovat, prodávat, zastavovat), na rozdíl od statků fideikomisních.  

Naopak praktická část (s. 34 an.) je zpracována velmi pečlivě a svědčí o 

autorčiných zkušenostech. Je doplněna metodickými listy a připravena pro samotnou 

výuku, byť se zde odráží nedostatky zmíněné v předchozí části posudku (nedostatečná 

reflexe historického a etnografického vývoje atd.). I přes tyto výtky se domnívám, že 

po formální stránce práce splňuje náležitosti kladené na práce tohoto typu. Přestože 

mám zejména k teoretické části práce jisté výhrady, konstatuji, že práce splňuje též 

podmínky kladené na diplomové práce v příslušném oboru a doporučuji ji 

k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě: 

1) Jak je možné u žáků 4. – 5. reflektovat vývoj velkobřezenského mikroregionu ve 20. 

století?  

2) Jak jsou dnes prezentovány v regionu historické tradice?  

 

V Úvalech 24. května 2020 
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