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Diplomová  práce  Eriky  Malíkové  s názvem  Didaktické  zpracování  návštěvy  
Valašského  muzea  v přírodě  se  zabývá  oblasti  Valašska  v  podobě,  v  jaké  existovala  v 
minulých dobách a vystihnutí podmínek, v nichž obyvatelé Valašska žili a pracovali.

Práce o rozsahu 97 stran je složena ze čtyř kapitol. První kapitola se věnuje vymezení, 
historii  a  architektuře  Valašska.  Druhá  kapitola  na  obecnější  úrovni  ve  stručnosti  shrnuje 
historii  muzeí v přírodě, skanzenů ve spojitosti s osobností  Artura Hazeliuse a podrobněji 
popisuje vznik Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Tímto muzeem se 
zabývá i třetí - stěžejní část práce, na základě popisu tří areálů v tomto muzeu – Valašské 
dědiny, Dřevěného městečka a Mlýnské doliny – se autorka snaží zachytit život na Valašsku v 
minulosti. Zpracování z hlediska funkčního využití.

Důležitou  částí  práci  je  prakticky  zaměřená  čtvrtá  kapitola,  která  se  věnuje 
pedagogickému využití návštěvy muzea v přírodě. Autorka předkládá přehled výchovných a 
vzdělávacích programů, které je možno v muzeu navštívit a představuje svůj vlastní návrh 
návštěvy této instituce spolu s průvodcovskými pracovními listy pro druhý stupeň základních 
škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Věnuje se také pokrytí některých z výstupů 
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

V této didaktické části autorka prokázala schopnost vytvořit precizní pracovní listy a 
téma uchopit didakticky, což je také největším přínosem práce. Přínos práce sama autorka vidí 
ve vzbuzení zájmu o návštěvu Valašského muzea v přírodě i ve školách, které pocházejí ze 
vzdálenějších částí republiky. 

Autorka čerpá z bohaté odborné literatury, správně pracuje s poznámkovým aparátem. 
Práce je  velmi  vhodně v textu  doplněna vlastními  autorčinými  fotografiemi.  Stylistická  a 
jazyková úroveň práce je kvalitní.

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

Otázky k obhajobě: 
Domníváte se, že by návštěva byla vhodná i pro studenty středních škol a gymnázií? Uveďte 
příklady pokrytí učiva, vzdělávací oblasti, průřezová témata.
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