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Studentka po absolvování kurzu Vv v Praze konzultovala v listopadu 2003 cílené 

tematické 

vycházky pražských dětí jako téma pro svou diplomovou práci. Z náplně kurzu (téma 

architektura a 

pomníky, sousoší Karlova mostu) zjistila, že trvalou paměť žáků je potřeba podepřít 

citovými 

zážitky, pátracími akcemi, příznakem tajemství mýtu a současně i následnými 

výtvarnými 

aktivitami. Přesto se takto pojatá DP má jistě i vypořádat s nutně sdělovanými fakty a 

polemizovat 

poněkud se současným trendem, že přemíra faktů je pro děti zbytečná, protože si 

všechno mohou 

vyhledat v knihách. (Ne všechny děti a ne vždy pro systematické pochopení, trvalý i 

citový vklad, pro 

následné nalézání souvislostí. Záleží na způsobu, jakou formou fakta dětem sdělíme.) 

Diplomantka si vybrala témata vycházek blízké svému zájmu, bydlí v blízkosti 

Pražského hradu. 

Chtěla ho konečně aktivně poznat - osobně i jako budoucí učitelka. Byla si vědoma, že 

téma Hradu je 

široké, mnohovrstevné a také mnohokrát zpracované, podepřené nejen teoretickou, ale i 

populární 

literaturou plnou faktů pro děti i veřejnost. Je rovněž zakódováno ve vlastivědných 

učebnicích 1. st. 

ZS. Vybrat ze šíře faktografických poznatků tak, aby bylo téma zpracováno neotřele, 

živě a hlavně 

funkčně, bylo to nejtěžší a prošlo mnoha peripetiemi. (Diplomantka jistě nemohla 

předvídat současnou 

velkolepou výstavu Lucemburkové na Pražském hradě.) 

Diplomantce se podařilo téma dobře uchopit a tvořivě zpracovat bez sentimentu, přesto 

citlivě. 

Zpracování je zcela přiměřené horizontu chápání dětí 1. st. ZŠ, přiblížilo Hrad v 

přirozené základní 

podstatě a smyslu pohádky i mýtu ve čtyřech oblastech: 

1. Tři brány do Hradu (obranná, duchovní, historická) 

2. Rytíři, hrdinové - (siláci zápasící s drakem - se zlem) 

3. Moudrý král - (Karel IV. a jeho královny) 

4. Zářící poklady Hradu (světlo vitráží, acháty svatovítské, korunovační klenoty, dukáty 

a 

groše, erby) 

Cenný je dobře formulovaný úvod s nastíněným pojetím DP. Stejně tak i rozložení 

dalších 

textů, které důsledně uvádějí rozšiřující a jistě nutná východiska kjednotlivým 

zastavením. Jsou 

dobrým materiálem pro učitele, kteří mohou reagovat na případné dotazy dětí, vybírat a 

systematizovat 



nejzákladnější poznatky. Následně zařazené „pracovní" či „metodické listy" rovněž 

vycházejí 

z horizontu dětských zájmů. 

Za další výchovný i naučný přínos považuji: Předpokládanou spolupráci rodičů s dětmi 

při 

nabízených aktivitách. Rozšíření tématu např. „hrdinů a siláků" i mimo lokalitu 

Pražského hradu a 

jejich dokumentaci. Hledání podob Karla IV., shrnutí toho, co má dobrý král dokázat. 

Připojení 

pracovních listů s erby - jako možnosti pro děti cítit se jako hrdinové, kteří mohou nosit 

také svůj erb. 

I na mincích je přece český lev známý z mnohých erbů. Poklady, které diplomantka 

uvádí, se 

nepodobají tomu, co pro mnohé současné děti znamená „zisk a bohatství". 

Svatováclavská koruna je 

pokladem, který má nevyčíslitelnou hodnotu, nesmí být zcizen, prodán ani zapomenut. 

Dalším přínosem j e také zjištění, že „výtvarný výsledek" doplňovaných pracovních listů 

dětmi 

není prioritou, účelem je fixování námětu pracovního listů - ten je součástí „pečeti do 

paměti". 

Zdálo by se, že v přílohách, které ilustrují - vysvětlují a rozšiřují informace v textu i 

motivace 

v pracovních listech, je nadbytek snímků vybraných z různých publikací. Ale mnoho 

vynikajících 

snímků pořídila sama diplomantka k rozšíření tématu při hledání vlastního vhodnějšího 

záběru. A máli 

být DP celkem, se kterým pracuje učitel přímo s dětmi, pak jsou v takto koncipované 

DP 

soustředěné snímky její nedílnou součástí. Lze s nimi pracovat před vycházkou, během 

ní a po ní. 

Úkolem obhajoby bude odůvodnit výběr jednotlivých okruhů vycházek a objasnit práci 

s pracovními listy a zároveň dokumentovat některé výsledky. 

^hjj]_klasifikace před obhajobou v rozmezí: velmi dobře - výborně 

v Praze dne 7. dubna 2006 

vedoucí diplomové práce 


