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Za cíl práce si diplomantka stanovila vytvoření výchovně vzdělávacího projektu, který 

žákům 4. a 5. ročníku základní školy pomůže porozumět souvislostem mezi krajinou, 

hospodářským využitím přírodních zdrojů, hustotou osídlení, rozvojem dopravní sítě a 

pracovních příležitostí v 19. - 20. století. 

V teoretické části jsou definována pedagogická východiska a východiska práce s regionem.  Stěžejním 

didaktickým východiskem je projektová výuka, odborně geografickým a sociálním pak koncept 

regionu, který je popsán různými způsoby od tradičního pojetí akcentujícího vztah způsobu života a 

přírodních podmínek krajiny po přístup současné regionální geografie, která vymezuje region na 

základě sociálního kontextu.  

K teoretickému zakotvení vztahu k regionu práce vychází z konceptu regionální identity a historické 

paměti. V závěru teoretické části se autorka věnuje historii regionu, nejedná se o podrobný popis 

událostí, ale o stručnou charakteristiku proměn ve sledovaném období a zejména představení 

klíčových publikací a autorů, kteří se vývoji místa věnují. Oceňuji, že autorka regionálně historické 

práce představuje spolu s kontextem jejich vzniku.  Autorka v teoretické části vycházela z kvalitní 

odborné literatury, se kterou pracovala samostatně. U představovaných odborných konceptů vždy 

zmiňuje jejich přínos pro práci učitele.  

 V praktické části se výrazně projevuje dlouholetá učitelská zkušenost diplomantky. Nabízí zde 

přehledně zpracované didaktické postupy, které jsou vždy vztaženy k obsahu učiva a očekávaným 

výstupům RVP ZV. Práce obsahuje deset tematicky zaměřených metodických listů i s didaktickou 

reflexí navrhovaných postupů.  Přestože jsou všechny úkoly navrženy pro zpracovávaný region, 

zároveň mohou sloužit jako ukázka moderně pojatého vlastivědného vyučování. Výukové postupy 

vycházejí vstříc vývoji žáků, jsou založeny na praktických činnostech, rozvíjejí u žáků dovednosti, 

pomáhají jim získávat zkušeností, které pak pod vedením vyučující reflektují a zobecňují.   

Praktická část je obsahově zaměřená na orientaci v regionu, porozumění jeho infrastruktuře a 

seznámení s rodinnou historií při práci s pamětníky. Přestože teoretická část představuje koncept 

regionální identity, historické paměti a zmiňuje německé obyvatelstvo, praktická část s tématem 



nepracuje s problematikou národní identity a národnostních konfliktů ve 20. století.  Vzhledem ke 

stanovenému cíli a rozsahu předložené práce je pochopitelné, že autorka tak komplexní téma do své 

práce již nezahrnula. Proto se na možnosti didaktického zpracování této problematiky zaměříme v 

rozpravě nad prací.    

Diplomantka prokázala zvládnutí obsahové stránky projektu i didaktickou připravenost 

pro jeho realizaci.  

Práce splňuje všechny požadavky kladené na práce tohoto typu, a proto ji doporučuji k 

obhajobě. 

Otázka k obhajobě: 

1. Naznačte, jakým způsobem byste s žáky pracovala, aby porozuměli demografickým 

změnám regionu v průběhu 20. století.  

2. Představte místa paměti, která by bylo možné využít k výuce problematiky 

národnostních konfliktů.   

 

V Praze dne 24. 5. 2020                                                        Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. 

Katedra občanské výchovy a filosofie  


