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Diplomantka předkládá práci zaměřenou na specifika Valašska prezentovaná 

Valašským muzeem v přírodě a příklad didaktického využití návštěvy tohoto muzea.

Práci uvádí systematicky vymezením a charakteristikou Valašska v historickém kontextu.

Prezentuje zde kulturní a hospodářské zvláštnosti tohoto regionu. Zvlášť zachycuje počátky a 

vývoj budování skanzenů a muzeí v přírodě. Představuje největší komplex tohoto typu na 

našem území - Valašské muzeum v přírodě. Práce nezůstává u popisu jednotlivých objektů, 

ale tyto objekty zpracovává jak z hlediska dispozičního a stavebně - technologického, tak z 

pohledu jejich funkčního využití. V návaznosti na části expozice tak zachycuje charakteristiky 

objektů valašské vesnice a městečka. Spolu s tím potom předkládá dobový obraz fungování 

celku vesnice i města. Část expozice Mlýnská dolina je zde představena jako příklad 

vybraných historických řemesel. Práce předkládá sondu jak do výrobních technologií, tak 

zároveň  ukazuje místo řemeslníků v tradiční společnosti.

Popisy jednotlivých objektů jsou tak zapojovány do širších souvislostí etnografického  a 

kulturně antropologického pohledu. Diplomantka prezentuje výsledky významných 

etnografických výzkumů a propojuje je s konkrétními informace z Valašského muzea. 

Za zvlášť užitečnou potom považuji didaktickou část, ve které diplomantka hledá možnosti 

plnění cílů vzdělávací oblasti Člověk a společnost a průřezového tématu Environmentální 

výchova s využitím práce v expozici Valašského muzea v přírodě. 

Výsledkem je návrh pracovních listů, které využívají  potenciálu muzea v rámci výuky 

současných témat občanské výchovy. Studenti zde zaznamenávají a identifikují funkci 

vybraných objektů, porovnávají témata prezentovaná exponáty s vlastní zkušeností, sledují 

vývoj a uvědomují si jeho přínos a rizika. 

Práce kombinuje solidní oborovou znalost s oborově didaktickými kompetencemi a přináší 

tak jedinečný, prakticky využitelný pracovní materiál. S ohledem na toto hodnocení 

doporučuji práci k obhajobě

Otázky k obhajobě
1. Uveďte z jaké úrovně  dosavadních znalostí a porozumění žáků 2.stupně ZŠ ve své 
didaktické části vycházíte.
2. V jakých dalších předmětech byste návštěvu Valašského muzea v přírodě mohla využít?

V Praze dne 10.5. 2012 ing. Michaela Dvořáková


