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Stručná Charakteristika práce: Poměrně rozsáhlá diplomová práce Bc. Andrey Vyhnalové, jež je 

věnována tematice mezigeneračních vztahů a jež cílí k budování pozitivního přístupu ke stáří u 

žáků prvního stupně základní školy, tradičně sestává z části teoretické a praktické, přičemž obě 

tyto části jsou dobře strukturované a rozsahem vyrovnané.  

V teoretické části autorka seznamuje s kontextem zvolené tematiky: na počátku práce 

neopomíjí nastínit proměny podoby rodiny, seznamuje s trendem vývoje věkové struktury 

soudobé české společnosti, aby se posléze věnovala různým aspektům fenoménů stáří a stárnutí, 

otázce mezigeneračního učení a jeho potenciálních přínosů základoškolské výuce – zde se autorka 

zabývá využitím vzpomínek seniorů a předpoklady pedagogické spolupráce žáků s pamětníkem. 

S ohledem na zvolené téma je analyzován RVP pro základní školy a blíže je představena 

projektová metoda.  

V praktické části práce diplomantka komplexně a uceleně představuje svůj didaktický 

projekt ‚Vyprávěj, jak to bylo v roce 1968‘ určený žákům čtvrtého a pátého ročníku základní 

školy. Původní návrh ověřuje dvěma pilotážemi, které jí umožňují kriticky nahlédnout některé 

body původního záměru a upravit je. Součástí práce je přílohový materiál dokumentující proběhlé 

pilotáže.  

  

Formální stránka práce: Po formální stránce práce vyhovuje požadavkům ni kladeným. Práce 

obsahuje povinné prvky, je psaná srozumitelným jazykem, bez zjevných gramatických či 

stylistických chyb, terminologie je náležitě užívaná, text je smysluplně členěn. V textu se 

vyskytují přiznané parafráze a přímé citace, přičemž bibliografické údaje jsou uváděny přímo 

v textu, a to v souladu s normou. To platí též pro souhrnný seznam pramenů. Grafická doplnění 

práce jsou vhodně užita a jsou číslovaná, přílohy jsou označené. Jediným zřetelným nedostatkem, 

který nalézám, je poměrně časté odkazování na elektronické prameny prostřednictvím poznámky 

pod čarou pouze v podobě holého znění elektronické adresy – i v případě prostého odkazování, jež 

se neváže ke konkrétní převzaté informaci, by zde záznam měl odpovídat normě.    

 

Obsahová stránka práce: Zdařilá formální struktura práce odráží promyšlené a věci práce 

odpovídající členění obsahové: v teoretické části jsou rozpracované klíčové oblasti, jež poskytují 

oporu pro smysluplné a zdůvodněné navržení didaktického projektu. Samotný didaktický projekt 

je dobře zdůvodněn, vhodně vztažen ke kurikulu, pečlivě naplánován a pilotáže evaluovány. 

Z popisu průběhu druhé pilotáže lze vyčíst nejen průběh procesu realizace určené části projektu, 

ale lze z něj odtušit jak organické využití plánovaných aktivit, tak především samotnou schopnost 

autorky flexibilně reagovat na specifické nároky vyvstávající z konkrétní situace.  

Kromě autorčiny pečlivosti vypracování a jejího smyslu pro promýšlení pedagogické 

skutečnosti na základě zjištění věcných souvislostí je třeba ocenit kongruenci praktické části 

s teoretickou – nálezy pojmenované v teoretické části uplatňuje při přípravě projektu a i při jeho 

pilotní realizaci. 



Při celkové realizaci projektu by bylo zajímavé nahlédnout, nakolik a v jaké podobě by se 

podařilo uskutečnit plánovanou výstavu a jak by žáci prvního stupně reflektovali svoji spolupráci 

se seniory, a to zvláště s ohledem na jejich uvědomování si možného potenciálu prohlubování 

jejich vztahu ke svým prarodičům. Zajímavá by též mohla být transpozice projektu do vyšších 

ročníků či proměna ohniskového tématu (jež může být pro danou věkovou kategorii náročné, 

stejně jako pro žáky této věkové kategorie bylo náročné chápat náročnější temporální souvislosti – 

viz s. 78). 

 

Celkové hodnocení: Předloženou diplomovou prací Andrea Vyhnalová prokazuje svoji orientaci 

v oborové didaktice, svoji schopnost interpretovat odborný text a využít teoretické znalosti 

v přípravě smysluplného a realizovatelného didaktického projektu Vzhledem ke komplexnosti a 

pečlivosti zpracování práce, jež mimo jiné svědčí o tom, že bere pedagogické řemeslo vážně, 

doporučuji tuto práci k obhajobě. 

 

 

Otázky: 

 

1) Táži se vzhledem s Vaší zkušeností s pilotážemi: Co osobně považujete za největší možný 

přínos mezigeneračního učení oběma stranám?  

 

2) Zajímalo by mne, zda máte nápad, jakým způsobem by se na takto realizovaný projekt dalo ve 

výuce navázat tak, aby tento projekt nebyl jedinou aktivitou věnovanou mezigeneračnímu učení. 

 

 

 

V Praze 30. 4. 2017      Zbyněk Zicha 

 

 


