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Posudek diplomové práce paní Petry Houdkové 

 

DIDAKTICKÁ APLIKACE DĚJIN NOVÝCH HRADŮ NA 1. STUPNI ZŠ 

 
Petra Houdková si pro svou diplomovou práci vybrala téma, které již svým názvem definuje její 

zaměření, a to didaktickou aplikaci regionální historie do výuky vlastivědy na 1. stupni základní školy. 

Zaměřila se na historii Nových Hradů od počátku do současnosti, na známé osobnosti města a pověsti, 

které jsou s městem spojené.  

Cílem diplomové práce bylo zmapovat historii Nových Hradů od jejich vzniku do současnosti a 

navrhnout, jakým způsobem ji lze využít při výuce na prvním stupni základní školy. Oba cíle byly 

splněny. 

Práce je logicky rozčleněna na dvě části, a to na část historickou a didaktickou. V první autorka 

shrnuje historii Nových Hradů a jejich památek, zmiňuje významné osobnosti města a jejich přínos pro 

společnost a představuje pověsti vztahující se k Novým Hradům. Při tvorbě teoretické části autorka 

využila dostupnou literaturu a internetové zdroje. Vzhledem k charakteru a zaměření práce nepokládám 

za chybu, že autorka nepracovala s archívními prameny. 

V didaktické části autorka shrnuje, jakými způsoby lze tématiku historie Nových Hradů ve výuce 

využít dle Rámcově vzdělávacího programu. V kapitole Příklady začlenění regionálního učiva do výuky 

se zaměřuje na exkurzi, vycházku, pracovní listy a projekt, přičemž ale zařazení pracovních listů takto 

samostatně bez začlenění do určitých didaktických forem není příliš vhodné. Každé podtéma 

zpracovává nejdříve teoreticky s pomocí odborné literatury i relevantních internetových zdrojů a poté 

navrhuje, jak by se daná didaktická forma či metoda dala využít při implementaci regionální historie do 

výuky. Kladně hodnotím návrh exkurze Den na Novohradském hradě i připravený pracovní list, který je 

propracovaný, nalezneme v něm zajímavé úkoly spojené nejen s historií, ale i s jinými vyučovacími 

předměty. 

Z formálního hlediska práce v zásadě splňuje všechny požadované náležitosti. Literatura i 

elektronické zdroje jsou citovány jednotně, autorka však nesprávně uvádí historické prameny, které 

nahrazuje běžnou literaturou zaměřenou na historii Nových Hradů. 

Přílohy obsahují obrázky známých osobností, památek i bývalých majitelů panství, připravené 

pracovní listy a doprovodné materiály k jednotlivým výukovým jednotkám jsou však poněkud 

neuspořádané. 

Diplomovou práci paní Petry Houdkové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

  

V Tlučné, 19. května 2012                                                                  Miroslav Breitfelder  


