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Václav Mužík v diplomové práci předložil vlastivědný popis města Tachova a navrhl 

jeho využití ve výuce vlastivědy na prvním stupni základní školy. V souladu s cílem, který si 

stanovil, rozdělil autor práci na dva celky. První je dále členěn na šest kapitol, jež přináší 

základní charakteristiku města Tachova a jeho začlenění do tachovského regionu, rozbor 

etymologie názvu místa a popis městského znaku, charakteristiku přírodního prostředí 

regionu, obsáhlé líčení historie města, zmínku o jeho infrastruktuře a pojednání o jeho 

památných místech i kulturním životě. Ve druhé části diplomové práce Václav Mužík 

představil návrh dvou navazujících tématických celků s názvem Naše město. I tuto část práce 

autor dále rozčlenil. Nejprve se věnoval obecné charakteristice tématického okruhu Místo, kde 

žijeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání. Poté zařadil obecnou 

charakteristiku věkové skupiny, pro níž jsou připravil návrhy vyučovacích celků. Každému 

celku je věnoval samostatnou kapitolu, kterou dále vnitřně rozčlenil na úvod obsahující 

očekávané výstupy a podrobný popis struktury jednotlivých hodin, respektive vyučovacích 

bloků. V páté kapitole pak autor podrobně rozpracoval systém hodnocení. 

Diplomová práce splňuje všechna formální kritéria. Je opatřena úvodem i závěrem, je 

členěna do kapitol a podkapitol. Tradiční seznam literatury je navíc doplněn seznamem 

strukturovaným podle kapitol. Nedílnou součást práce tvoří přílohy. První skupina příloh 

představuje obrazový doprovod к vlastivědnému popisu města Tachova, druhá skupina 

obsahuje textové a obrazové pomůcky к výuce tématických celků Naše město. 

Vlastivědný popis města Tachova, který Václav Mužík předložil v první části své 

diplomové práce, vznikl na základě obvyklého konceptu vlastivědných textů. Autorovi se 

však na několika místech podařilo tradiční strukturu obohatit a oživit. Například 

chronologické vypsání dějin Tachova promyšleně přerušil tématickými kapitolami (4.14 Židé 

v Tachově, 4.16 Zakládání JZD, 4.18 Počátky uranového průmyslu na Tachovsku). Obecně 

lze konstatovat, že Václav Mužík sestavoval text vlastivědného popisu se záměrem jeho další 

využití ve výuce vlastivědy a toto hledisko promítl i do výběru sdělovaných informací a 

členění práce. Tuto skutečnost dokázal velmi dobře využít ve druhé, klíčové části své práce. 

Návrh prvního tématického celku je určen pro výuku žáků ve věku od 7 do 9 let. 

Obecně popsané výstupy, jak je formuluje Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělání ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Václav Mužík pečlivě rozpracoval do 



dílčích cílů šesti vyučovacích bloků (s celkovou hodinovou dotací cca 12 vyučovacích hodin). 

Zároveň navrhl takové činnosti a aktivity, které respektují vzdělávací potřeby žáků a 

napomáhají к rozvíjení základních kompetencí na úrovni znalostí, dovedností, hodnot i 

postojů. Taktéž návrh druhého tématického celku, který počítá s návazností na první a je 

určen pro žáky ve věku od 9 do 11 let, připravil Václav Mužík s ohledem na všechny výše 

zmíněné faktory. Osm tématických bloků (s celkovou hodinovou dotací cca 22 vyučovacích 

hodin) významným způsobem těží z vlastivědné části autorovy diplomové práce i možností 

autentického učení. Opakujícím se prvkem obou návrhů jsou vlastivědné vycházky po městě i 

okolí Tachova, skupinová a samostatná práce žáků, zpracovávání nových informací pomocí 

pracovních listů a archivování pomůcek i vlastních výtvorů formou „vlastivědných desek". 

Václav Mužík se také zamyslel nad kritérii a způsobem hodnocení, které by mělo výuku 

tématického celku Naše město provázet: „Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení 

očekávaných výstupu. Naplnění předem stanovených požadavků... není jen osvojení poznatků 

o městě. Jde především o uplatnění praktických dovedností, o samostatnost, tvořivost a také je 

cílem probudit v dítěti zájem o místo, kde žije." (s. 119) Autor proto doporučil doplnit 

obvyklou klasifikaci jednotlivých úkolů slovním hodnocení (viz s. 118 - 119) a průběžnou 

zpětnou vazbou. 

Od výuky vlastivědy na prvním stupni základních škol si slibujeme, že se bude 

zásadním způsobem podílet na utváření pozitivního vztahu ke kulturně historickému dědictví 

a probudí v dětech touhu aktivně se podílet na jeho ochraně. Až příliš často však není možné 

tohoto cíle dosáhnout vinou nedostatečné odborné či metodické způsobilosti učitelů. 

V diplomové práci Vlastivědný popis města Tachova a jeho využití ve výuce vlastivědy Václav 

Mužík prokázal, že je nejen velmi dobře obeznámen s reáliemi rodného města, ale že je 

schopen navrhnout kvalitně metodicky zpracovaný tématický celek Naše město. Diplomovou 

práci hodnotím jako výbornou a upřímně doufám, že autor bude mít příležitost svůj návrh 

uplatnit v pedagogické praxi a umožní alespoň jedné generaci tachovských dětí, aby si i ve 

škole utvářela vztah к místu, kde žije. 

V Praze dne 2. května 2006 

PhDr. Hana Havlůjová 


