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Posudek diplomové práce paní Anny Pekařové 

 

VÝPRAVY ZA PAMÁTKAMI KARLOVÝCH VARŮ NA 1. STUPNI ZŠ 

 

Téma, které si pro svoji diplomovou práci vybrala paní Pekařová, reprezentuje didaktickou 

aplikaci regionální historie do výuky prvouky a vlastivědy na 1. stupni základní školy. Cílem 

diplomové práce bylo zmapovat karlovarské památky a jejich historii a využít je při tvorbě výprav a 

vycházek s žáky.  

Z obsahového hlediska je diplomová práce rozčleněna na část teoretickou a praktickou. 

V teoretické části se autorka v prvních třech kapitolách zabývá tím, jakým způsobem je učivo o 

místním regionu začleněno do učiva prvouky a vlastivědy v jednotlivých vzdělávacích programech s 

důrazem na Rámcový vzdělávací program, který, jak sama diplomantka uvádí, klade zvýšený zájem 

na regionální tematiku. Ve čtvrté kapitole teoretické části autorka přehledně mapuje karlovarské 

památky, které člení do smysluplných kategorií dle typu a u nichž stručně, ale účelně popisuje jejich 

historii, umístění a historickou i současnou funkci. Kladně hodnotím, že ne vždy zůstává pouze u 

základních informací, ale u mnoha památek je vhodně doplňuje o zajímavosti týkající se vzniku, 

pověstí či známých osobností, které s nimi mají nějakou souvislost, což činí historii jednotlivých 

památek atraktivnější pro žáky. Při tvorbě teoretické části autorka využila široké škály literatury a 

internetových zdrojů, a vytvořila tak ucelený přehled karlovarských památek, který obsahuje 

podstatné informace reflektující potřeby žáků 1. stupně ZŠ. 

Praktická část se sestává ze souboru šesti vycházek (pro zvýšení motivace „výprav“) 

zaměřených na památky Karlových Varů. Téměř všechny výpravy jsou doplněny zajímavými a 

propracovanými pracovními listy. Je poměrně zajímavé, že diplomantka navrhuje dát žákům 

pracovní listy před vycházkou pouze k nahlédnutí, zapisovat informace do poznámkového bloku a 

vypracovat listy až po realizaci vycházky. Autorka kompletně zpracovala každou výpravu od 

vyjádření jejích cílů až po její důkladný popis a popis úkolů v pracovním listu. Velmi vhodné a 

přínosné je zařazení mezipředmětových vztahů do jednotlivých výprav a zpracování námětů do 

dalších hodin. 

Z formálního hlediska je práce na velmi dobré úrovni a obsahuje všechny požadované 

náležitosti. Práci vhodně doplňují přiložené pracovní listy, obrázky památek, jakož i fotografie žáků 

z průběhu výpravy. 

Předkládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

 

V Tlučné, 24. května 2012                                                                  Miroslav Breitfelder  


