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Diplomantka předkládá práci, ve které kombinuje oborově didaktická a 

odborně historická východiska. 

Ve své práci se v 1. kapitole zabývá analýzou problematiky památkové péče, 

následně zakotvením tématu v současnosti platném rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní školy a následně představuje návrh pracoviště pedagogické 

fakulty UK na pojetí průřezového tématu výchova ke vztahu ke kulturně historickému 

dědictví.

Na základě solidně založené didaktické analýzy a při respektování moderních 

východisek didaktického zpracování tématu ukazuje možnosti využití práce s 

tématem kulturně historické památky ve výuce občanské výchovy.

Odborně zaměřená část práce prezentuje ve 2. kapitole vývoj funkcí Anežského 

kláštera, aniž by zacházela do podrobností popisu z hlediska umělecko historického. 

Zde se diplomantce daří vyvažovat míru podrobnosti prezentovaných informací 

s celkovým směřováním práce. Diplomantka tak postihuje významné události v životě 

komunity kláštera a později pouze ve vývoji využití objektu a dává je do souvislosti 

s historickým vývojem v českých zemích. Nabízí tak celou řadu zajímavých příkladů 

a ilustrací obecnějších vývojových trendů.

3. kapitola postihuje význam Anežského kláštera jako kulturně historické památky a 

je bezprostřední přípravou pro didaktické využití tématu.

Ve 4. kapitole pak nabízí komplexní přehled témat vhodných pro didaktické využití 

v hodinách občanské výchovy a pokračuje konkrétním návrhem zpracování  

problematiky památkové péče ve výuce.

Diplomantka pracuje s bohatou literaturou, vhodně dokládá svou práci odkazy na 

zdroje a pracuje průběžně s rozsáhlým poznámkovým aparátem. Podařilo se jí tak 



vytvořit stručnou, kompaktní příručku, která obsahuje řadu cenných odkazů a 

vysvětlení k druhém plánu.

V příloze práce jsou prezentována schémata a modely didaktických přístupů, které 

nejsou v práci dostatečně vysvětleny. Obrazová příloha práce je vzhledem k celkové 

úrovni zpracování poněkud skromná.

Vzhledem k obtížnosti úkolu a celkové úrovni jeho zpracování navrhuji hodnotit práci 

jako výbornou

Otázka k obhajobě:

1. Najděte v problematice výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví, 

konkrétněji k tématu památkové péče, kontroverzní téma, kterým byste považovala 

za smysluplné se ve výuce zabývat.
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