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osobnosti a možnosti využití ve výuce vlastivědy 

Cílem diplomové práce Blanky Staňkové bylo podat 
přehled historického vývoje Křivoklátská, připravit a 
realizovat výukový program pro žáky 1. stupně ZŠ. Program 
je zaměřen na možnosti využití hradu a obce Křivoklát a 
obcí jejichž žáci navštěvují školu v Křivoklátě. 

Diplomová práce je rozdělena do deseti kapitol 
včetně úvodu a závěru a je doplněna přílohou 
konkretizující průběh a výsledky projektu. 

V úvodu práce se diplomantka pokusila o základní 
kritiku pramenů a literatury. Omezila se však jen na 
obecné konstatování jejího obsahu a četnosti. I když tato 
problematika nebyla cílem práce, zaslouží si hlubší 
rozbor, který by umožnil pokračovat v projektu nejen 
autorce, ale i dalším učitelům. 

V první kapitole se autorka zabývá přírodními 
podmínkami oblasti, v kapitolách dvě až čtyři se 
diplomantka zaměřila na historii hradu, obce Křivoklát a 
historii okolních obcí. Historii nechápe jen jako sled 
událostí nebo vývoj architektury, ale jako celek 
zahrnující dějiny hospodářské, sociální a i tzv. dějiny 
všedního dne. Zabývá se strukturou správy hradu, 
hospodářskou činností Fiirstenberků a jejich významem 
vývojem zdravotnictví a školství v regionu. Nejedná se o 
komplexní přehled vývoje, ale o základní informace, které 
jsou potřebné pro učitele zabývajícího se touto 
problematikou ve výuce. 

Kapitola pět se věnuje pověstem vztahujícím se 
к regionu a jsou pro žáky 1. stupně významným motivačním 
prvkem a vzbuzují zájem o místo v němž žijí. Šestá 
kapitola je věnována významným osobnostem regionu a obrazu 
Křivoklátská v literatuře a umění. 

Osmá kapitola je završením celé práce. Autorka v ní 



předkládá praktickou ukázku využití tematiky v hodinách 
prvouky a vlastivědy. Je dokladem její schopnosti 

v 
teoretických znalostí v praxi. Zabývá se činností učitele 
a žáků,vysvětluje dílčí cíle při plnění jednotlivých úkolů 
a použité metody a způsoby motivace. 

Významnou součástí celé práce je její příloha. 
Autorka ji rozdělila na tři části. První tvoří soubor 
pohledů na zvolenou oblast a může sloužit jako průvodce po 
památkách regionu Druhá část přílohy je věnována pracovním 
listům a práci žáků s nimi a třetí samostatné práci žáků. 
Pozornost by si za jistě zasloužil hlubší rozbor výsledků 
a rozdílů mezi žáky jednotlivých ročníků, resp. tříd. 
Nejde zde o nedostatky práce, ale o možný námět v jejím 
pokračování a vytvoření základny pro další podobné 
projekty. 

Práce je doplněna poznámkovým aparátem a seznamem 
pramenů a literatury a autorka prokázala schopnost s nimi 
pracovat.Největším pozitivem práce je skutečnost, že 
autorka nezůstala v rovině teorie, ale že dokáže uplatnit 
didaktiku v praxi. 

Diplomová práce má logickou a do sebe zapadající 
stavbu, je založena na vlastní praxi diplomantky jako 
učitelky základní školy. I přes některé uvedené nedostatky 
splnila práce všechna kriteria diplomové práce. Jako 
hodnocení navrhuji : výborně 
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