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Kooperace seniorů a žáků prvního stupně ZŠ ve vzdělávací oblasti 

člověk a jeho svět

Diplomantka předkládá práci, která je příspěvkem k aktuálně řešené

problematice. Výběr tématu vychází z osobní zkušenosti i ze studia různých 

aspektů současné demografické situace společnosti. 

Práce je solidně teoreticky založená, excerpuje přehledovou literaturu i 

monografie. Teoretická část je vychází ze sociologického popisu života rodin a 

sledování dopadů proměn rodiny na starší generaci, zejména z hlediska 

psychologického. Představuje zde také programové dokumenty k řešení 

problematiky, zejména akční plán stárnutí populace MPSV ČR, který vytyčil 

potřebné kroky pro měnící se společnost, ale z velké části zůstal nenaplněným. 

Diplomantka zohledňuje kroky akčního plánu a ve spolupráci s pojetím 

mezigeneračního učení navrhuje v praktické části možnosti zapojení seniorů do 

výuky v rámci vzdělávací oblasti člověk a jeho svět.

Návrh kooperace žáků se seniory vychází z pojmu historické paměti a navazuje 

na pojetí práce s pamětníky, jak je aktuálně představují odborné instituce. Se 

vzpomínkami zde autorka pracuje jako s autentickými výpověďmi jedince, 

nikoliv jako s nekriticky přijímanými obecně platnými fakty. Diplomantka 

představuje postup práce, jak seznámit žáky primární školy s událostmi roku 

1968 a připravit je na vedení rozhovoru s pamětníkem z vlastní rodiny. Pro práci 

s obsahem výpovědí projekt navrhuje další činnosti, ve kterých žáci samostatně 

vyhledávají tematicky zaměřené informace podle zadání, porovnávají je 

s výpověďmi pamětníků a dále z nich vyvozují obecnější závěry.  

Tuto část projektu ve své práci diplomantka pilotně ověřuje a na základě ověření 

nabízí doporučení pro výuku. Zjištění pilotáže hodnotím jako velmi přínosná, 

oceňuji opatření pro větší důraz na osobní setkání žáků s tématem vojenské 



okupace ještě před vedením rozhovorů. Nejvíce hodnotím navržené změny, 

které mají způsobem odpovídajícím věku žáků pomoci porozumět odlišnostem 

ve výpovědích, porovnávat je navzájem a získané informace kriticky posoudit.     

Diplomantka zde prokázala didakticky významné schopnosti reflexe a hledání 

nových vhodnějších postupů k naplnění stanoveného cíle.  

Na základě uvedeného hodnocení práci doporučuji k obhajobě.

Podněty k obhajobě:

1. Která zjištění z psychologie stárnutí byste vybrala jako informace vhodné pro 

žáky pro lepší porozumění seniorům? 

2. Naznačte, které kroky v navrženém projektu považujete za kontroverzní nebo 

potenciálně problematické?
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