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Kolegyně Hanzlíková pracovala na diplomové práci, která zohledňuje významné téma 

regionální kultury. Doba modernistických koncepcí velké kultury je v  současnosti kompetent-

ními učiteli doplňována zájmem o svět, ve kterém se svými žáky skutečně žijí, čímž se nejen 

dostáváme k jádru (a názvu) práce, ale také ke skutečné kultuře, která je ze své podstaty 

péčí.  

Kolegyně své dobře zpracované teze, opřené o kvalitní soubor odborné literatury, široce  

(až příliš široce – s přílohami má práce 134 stran!) aplikuje v rozsáhlé didaktické a výzkumné 

části diplomové práce. Vznikla Dp, která je zároveň zprávou a dokumentem o městě  

i autorsky a výzkumně interpretovanou reflexí těchto osobních i objektivních zjištění.  

Práce má kvalitní strukturu, její tematický potenciál je využit. Kredit přináší i hluboké 

diplomantčino zaujetí. Město samo, plné ran z minulosti, poskytuje menší prostor 

k zamilovanosti, než nabízí jiná česká kulturní městská centra, ať už se značkou UNESCO, 

nebo bez ní. Diplomantka však prokázala schopnost vytěžit z tématu kultury regionálního 

města vše podstatné právě v Teplicích, které jsou všechno, jen ne utěšené místo.  K úvodní, 

velmi osobní části, mám poznámku, že vedle významných rodinných výchovných příkladů 

(zasazený strom), považuji za klíčové dispozice výtvarné, resp. vzdělanostní. Studentka Vv  

vidí více, než jiní a to ji předurčuje otvírat oči druhým, nejspíše dětem  na 1. stupni. 

Teoretickou část uvozuje nekoncepčně dlouhá citace Vyprávění pramene. Následné 

informace v bodech mají paradoxně větší vypovídací hodnotu. Urbanistický soubor má kouzlo 

spojení osobních postojů se znalostmi historického vývoje. Krátká podkapitola o výtvarném 

využití tématu města je sympatická skrze poznatky z  tvorby současných mladých autorů. 

Zasloužila by však širší a hlubší porozumění souvislostem (kde je např. Skupina 42). Výzkumně 

didaktická část začíná mapováním prekonceptů, následuje tvorba pracovního sešitu  

a samotné lekce ve škole, či školách. Kolegyně spolupracovala se třemi ZŠ. Veliké množství 

materiálu je pečlivě slovně dokumentované. Tato dokumentace prozrazuje životnost projektu 

ve školní praxi, citlivé zacházení s informacemi a velmi kvalitní participaci dětí na projektech. 

Srozumitelně a typograficky čistě jsou zpracované pracovní listy. Výsledky práce s těmito listy 

potvrzují, že jsme na návštěvě v moderní škole.  

Oporou práce je jazyková jistota, oborový jazyk pedagogiky se stal součástí diplomantčiny 

teoretické výbavy. Téma zadané pro tuto Dp je dobře zhodnoceno.  

 

Vnímám potřebu vyjádřit omluvu diplomantce i komisi pro obhajoby za to, že píši tento posudek 

z pozice, která nedovoluje vyjádřit se se stejným vhledem, jakoby učinila skutečná vedoucí Dp, paní 

kolegyně Lucie Jakubcová Hajdušková, (t. č. na mateřské dovolené). Vytvořil jsem z logiky věci 

nechtěně druhý oponentský posudek.  
 
Závěrem vyjadřuji přesvědčení, že práce splňuje předpoklady k úspěšné obhajobě. 
 
 
V Praze 12. května 2014       


