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Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. 

x    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 

x    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.  x   

Struktura práce je vyvážená a logická. x    

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x    

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. x    

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 

x    

Autor správně cituje. x    

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 

rozsah odpovídá zadání). 

x    
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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Diplomová práce Kateřiny Vavrouškové přináší zdařilý příklad začlenění regionálních dějin 

do výuky dějepisu na druhém stupni základní školy a zároveň poskytuje ilustrativní návod, jak při 

dějepisném vyučování s úspěchem využívat metody, jež jsou v ČR známy díky programu Čtením a 

psaním ke kritickému myšlení (z angl. Reading and Writing for Critical Thinking, dále jen RWCT). 

Cenné je rovněž reflektivní zpracování konkrétních zkušeností, které autorka učinila při ověřování 

svého návrhu v praxi na základní škole v Krucemburku. 

V textu práce se Kateřině Vavrouškové podařilo vyváženě kombinovat aspekty konkrétního 

s obecným, a to nejen z oborově didaktického, ale také z pedagogického hlediska. Úvodní analýzu 

regionálně historických pramenů a literatury autorka funkčně provázala s teoretickým pojednáním o 

vzdělávacím potenciálu regionálních dějin. Do metodické analýzy zahrnula stručný úvod do původně 

zamýšlené projektové výuky (4. kapitola), zhodnocení výsledků vstupního diagnostického šetření ve 

školní praxi (náslechy, vstupní rozhovory s učitelem a žáky; 5. kapitola), které vedlo ke zjednodušení 

záměru a upřesnění vzdělávacích cílů, a následně návrh koncepce výuky založené na rozvoji 

kritického myšlení žáků (6. kapitola).  

Druhou část práce věnovala Kateřina Vavroušková detailnímu popisu a reflexi blokové 

výuky, kterou realizovala se žáky 8. a 9. třídy v závěru druhého pololetí školního roku 2016/17. 

V souladu s tematickými plány uvedených tříd zaměřila vyučování na ohlasy první a druhé světové 

války v Krucemburku a okolí. Jak dokládají rovněž přílohy práce, dílčí cíle vyučovacích hodin 

dokázala Kateřina Vavroušková nejen důkladně promyslet, ale spolu s žáky také úspěšně naplňovat. 

Využívala k tomu rozmanité formy i prostředky výuky, včetně práce s písemnými, obrazovými a 

hmotnými prameny, besedy s regionálním historikem či terénní exkurze. 

Diplomová práce Kateřiny Vavrouškové dokládá, že autorka je schopna velmi zručně 

aplikovat historické, didaktické i metodické poznatky v praxi s ohledem na podmínky konkrétní 

školy a individuální možnosti a zájmy žáků. Práci proto navrhuji k obhajobě.  

 

 

V Praze dne 5. ledna 2018 

 

PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D., v. r. 


