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Romana Jedličková si pro svou diplomovou práci vybrala odbomě didaktické téma, ve

kterém na praktických ukázkách rozpracovává metodiku vyučování vlastivědy, a především

historických poznatků v pojetí I. stupně ZŠ' Hlavním cílem je především zprostředkování

místní regionální historie oblasti Prácheňska formou navržených výukových programů,

konkrétně vybraných exkurzí na hodnotná a zqímavá místa tohoto kraje. DP vidím jasně

jako příspěvek k modernizaci výuky vlastivědy a zároveřtjako praktický návod' jak naplnit

připravované pruřezové téma RVP _ Výchova ke vztahu ke kulturnímu dědictví. Téma je

zvoleno nanejvýš vhodně, reaguje na moderní didaktické požadavky akJivizačních metod ve

vyučování, klade akcent na interdisciplinární vztahy ve vyučování na I. stupni ZŠ.

Z hlediska obsahového je práce Romany Jedličkové souborem tří hlavních kapitol, v nichž

autorka navrhuje cíle, odborný obsah a metodickou formu tří vlastivědných exkurzí, jeŽ jsou

pochopitelně doplněny vhodnými edukačními aktivitami. Autorka vybitá objekty (soudě

podle uvedené argumentace) zajimavé, hodnotné, didakticky vyuŽitelné, působivé a také

typické i reprezentativní pro výuková témata, jež mohou bý jejich prostřednictvím

prezentována. Jde o gotický hrad (Rabí), renesanční zámek (Chanovice) a skanzen lidové

architektury (taktéž vChanovicích). Každý ztěchto objektů autorka nejdříve popisuje

z kulturně historického pohledu a následně vyvživá k smysluplné didaktické aktivitě.

Navrhované metody slouží především k prezentaci klíčových míst regionální historie, avšak

autorka je využívá i k rozvoji a fixaci dalších poznatků (iných předmětů) v rámci

interdisciplinárních vztahů _ aktivity jsou vždy rozpracována do všech hlavních předmětů

oblasti člověk a jeho svět (český jaryk, matematika, přírodověda, vlastivěda, pracovní

činnosti, výtv arná výchova. . . ).

PředloŽený text DP dokazuje pečlivou teoretickou přípravu Romany Jedličkové a skutečně

účelné a smysluplné promýšlení didaktických aplikací. Metodické návrhy jsou



i

různorodé,n ápadité, propracované a přesvědčivé.S jejich koncepcí, obsahem i formálním

zpracováním jsem nadmíru spokojena'

ZhlediskaformálníhoobsahujeprácevšechnypoŽadovanénáležitosti.oceňujivěcně

i formálně správné rozvržetívšech požadovaných součástí DP a také původní terénní výzkum

doloŽený autorskými fotografiemi. PouŽitá literatura představuje celek dostačující k vytvoření

hodnotné příručky pro pedagogy v tomto regionu' Poznámkový aparát je pouŽit správně

a souladu s požadovanou norÍnou'

otázkaautorce: Vaše exku rze iljejich náplň jsou velmi zdařilé. Předpokládejme však,

že v průběhu školního roku vyjde jen jediná z nich' Kterou byste vybrala jako

nejpůsobivější?

Diplomová práce Romany Jedličkové je velice kvalitním završením vysokoško'ského studia,

proto ji doporuěuji k obhajobě s návrhem na hodnocení výborné'

V Plzni 17.5.201,3 PaedDr. Helena Východská
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