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cíl pRlcr:

Cílem diplomové práce bylo zmapovat a zhodnotit současné učebnice vlastivědy dle
navržených kritérií, zjistit pomocí dotazníkového šetření, jak současné učebnice hodnotí
pedagogové' a na záktadě jejich návrhů vytvoňt předtohu ideátní učebnice vtastivědy.
Všechny tři cíte byty v práci naplněny ve velmi uspokojivé míře, zejména pak ktadně
hodnotím autorčin přehted hodnocení současných učebnic a návrh ideátní učebnice
vytvořený na záktadě požadavků učitelů, ktený by mohl efektivně posloužit budoucím
autorům učebnic i samotným učitelům.

oBsAHovÉ zpnncovÁxí:

Z obsahového hlediska je diplomová práce rozčleněna na dvě části, na část teoretickou a
praktickou. V teoretické části se autorka zabytá tím, kde se nachází vtastivěda v systému
primárního wdělávání, co je součástí vyučování vlastivědy - jaké jsou využívány metody,
organizační formy a prostředky, a věnuje se problematice učebnic a učiva vlastivědy -

sumarizuje obecná kritéria pro hodnocení učebnic a dle nich sama hodnotí současné
učebnice vl'astivědy. Z autorčina hodnocení učebnic vyptývá, že ani jedna ze současných
učebnic nedosahuje kvalit, které považuje za ideální, z tohoto důvodu je proto vetmi
přínosné vytvořit návrh, jak by měla vypadat ideátní učebnice.
Praktická část se sestává z vyhodnocení dotazníkového šetření, na základě kterého autorka
zjišťovala, jaký názor mají učiteté na současné učebnice. Jednotlivě vyhodnocuje všechny
otázky z připraveného dotazníku (viz přítoha č. í) a vhodně je doptňuje grafy, které
názorně ukazují odpovědi respondentů. V dalši kapitole sumarizuje zjištěné informace a na

závěr předktádá návrh ideální učebnice, kde zpracovává požadavky učitetů a doplňuje je o
svůj vtastní pohted. l přesto, že autorka uvádí pomocí citátu jednoho z respondentů, že
není možné vytvořit ideát, kteý by byt dokonatý pro všechny, je z návrhu patrné, že se tze
k učebnici ideátní pro všechny atespoň přibtížit. Bohužel se nepodařito autorce oslovit větší
počet respondentů 1pouze 20), ale i z tohoto počtu byta schopna vytvořit smystuplný návrh,
jak by měta ideátní učebnice vypadat.
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Z formátního hlediska je práce na velmi dobré úrovni a obsahuje všechny požadované
náležitosti. Literatura i elektronické zdroje jsou citovány jednotně. Práce je systematicky
uspořádána, kapitoly jsou togicky řazeny.

oTÁzKY A PŘIPoMíNKY DoPoRUčeNÉ x glžŠíilru VYsVĚTLENí pfu oaHnlogĚ:

Co je pro Vás při hodnocení učebnice nejdůtežitější, co nemůže v žádném případě v ideátní
učebnici chybět?

cELKovÉ HoDNocENí n NnvRnoVANÁ ZNÁMKA:

Velice oceňuji, jakým způsobem lvona Hauznerová pojata zpracování hodnocení učebnic
vlastivědy, jakým způsobem zpracovala dotazníkové šetření a vytvořila předtohu ideátní
učebnice. Předktádanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením v'ýborně.

V Plzni dne 77. května 20í 3 /lhrk ruÁ-r/

Mgr. Eva Mušková, Ph.D.


