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Cílem práce bylo vytvořit metodickou pomůcku pro učitele základních škol,
která by jim usnadnila přípravu vlastních školních vzdělávacích plánů. Autor se přitom
nezaměřil pouze na RVP v obecné rovině, ale i na konkrétní problematiku. Jako
konkrétní problém si vybral jedno z průřezových témat „ multikulturní výchova“ V 7. tř.
ZŠ. Toto téma nepojal jako samostatný předmět, ale zapojil do výuky dějepisu. Což se
může zdát jako jednodušší varianta, ale z celkového vyznění práce se ukázalo, že jde o
problém velice složitý. Ve své práci nevychází diplomant jen z teoretických návodů, ale
především z vlastní praxe učitele, který se na tvorbě školních vzdělávacích programů
podílel. Tato skutečnost význam jeho práce umocňuje. Práci autor správně rozdělil na
dvě části

- teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá Rámcově
vzdělávacím programem a jeho hodnocením. Věnoval se zde i vymezení pojmů a
srovnání se staršími vzdělávacími programy. I z jeho závěru vyplývá, že jde o
problematiku složitou a učiteli přijímanou s rozporuplnými pocity. Sám se tomuto
pocitu nevyhnul. Druhá, praktická část, tvoří těžiště práce. Zde se ukázala složitost celé
problematiky a obtížnost zařadit téma do předmětu dějepis. Při hledání možnosti zařadit
tuto problematiku do jednotlivých témat dochází mnohdy k formálnosti a „násilné „
snaze vyhovět zadání. Jde o stejný problém, který starší učitelé znají pod pojmem
„aktualizace výuky“. Praktická část má několik samostatných kapitol, z nichž jedna je
věnována multikulturní výchově a konkrétnímu naplnění očekávaných výstupů. Zde
autor V oblasti Učivo však zůstal pouze u vyjmenování klíčových slov.
Např.Očekávaný výstup: Charakterizuje přínosy Konstanina a Metoděje středoevropské
kultuře - Učivo:Rastislav, Kostantin a Metoděj, hlaholice, staroslověnština, Svatopluk.
Chybí zde konkrétní údaje přínosu. Např. díla, význam byzantského kulturního okruhu
apod. Dále se vtéto kapitole autor zabývá metodickým návodem jak s manuálem
pracovat. Ostatní kapitoly tvoří tematické celky a možnosti jejich využití. Závěrem se
jeho hodnocení zabývá teoretickými východísky platnými pro výuku a výchovu
obecně. Autor V nich postupuje metodicky správně, ale mnohdy zůstává pouze V rovině
teoretické. Např. .. je možné, aby žáci dostali úkol namalovat něco.. (str. 25). Dále
chybí pracovní listy, které autor uvádí jako možnost vwžití tematiky. Práci by
rozhodně prospěla jejich konkrétní ukázka. Přitom se autor ve své práci zmiňuje i o
svých zkušenostech. I zde zůstává u konstatování a nepřináší konkrétní Výstupy.
V kapitolách zmiňuje autor i možnosti exkurzí. Zde bych uvítal hlubší rozbor zpětné
reflexe. Dalším problémem, který se V práci objevil je otázka zásady přiměřenosti věku
a schopnostem. Jedná se především o kapitolu 7 zabývající se církevní strukturou.



V kapitole 12 se autor věnuje křížovým výpravám. Z jeho hodnocení by mohlo, při
nepozomém nebo povrchním čtení vyplynout to, že hlavní příčinou výprav bylo
náboženství a cílem rabování str. 59 - .. podpírá teorii, že lidé se hlásili do křižáckého
vojska za účelem plenění a vlastního zisku. Autorovi lze vytknout i některé věcné a
metodické chyby: kostelík Parmy Marie nebyla rotunda, ale Obdélníková stavba, názvy
děl se píší s velkými písmeny (Madona, Pieta),staroslověnština není jihoslovanský
jazyk, mapy nejsou doplněny legendou apod. Velmi vhodným doplněním práce je
naopak doporučená literatura k jednotlivým tematickým celkům a snaha začlenit do
nich i možnosti mezipředmětového využití. Přes veškeré výhrady, které jsem uvedl,
mohu konstatovat, že autor prokázal schopnost orientovat se V této složité
problematice, kterou se mnohdy neúspěšně zabývají metodici a pracovníci výzkumných
ústavů pedagogických. Jeho práce založená na praktických zkušenostech je jistě
přínosem a splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Proto ji doporučuji
k oháj ení a navrhuji hodnocení: dobře.
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