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cíl pnlcr:

Cítem diplomové práce bylo vytvořit edukativní program v ktášteře Plasy, kteý by žákům
prvního stupně záktadní škoty přibtížit národní kulturní památku, její historii a také život
mnichů uvnitř ktáštera. Cít byt v práci naplněn ve velmi uspokojivé míře, zejména ktadně
hodnotím komplexnost zpracování programu jak z pohledu průvodců k[áštera, tak
z pohledu pedagogů, kteří se spolu se svými žáky prohtídky ktáštera zúčastní.

onsnnovÉ zpRlcovÁNí:

Z obsahového htediska je diptomová práce rozčleněna na dvě části, na část teoretickou a
praktickou. V teoretické části autorka zpracovává historii ktáštera Ptasy od jeho zaLožení
až po současnost v těsném spojení s historií města Plasy, dále se pak věnuje přehl'edu a
popisu jednottivých budov ktášterního areálu, které jsou vhodně doptněny o fotografie
uvedené v přítoze. Přehted historie smysluplně doptňuje bohatým poznámkovým aparátem,
kde seznamuje čtenáře s osobnostmi s ktášterem spjatými či vysvěttuje pojmy a doptňuje
informace o nich. Při tvorbě teoretické části autorka využila široké škáty titeratury,
pramenů a internetových zdrojů.

Praktická část se sestává z návrhu edukativního programu pro žáky 1. stupně Zš v národní
kulturní památce Ktášter Plasy se zaměřením na 4. a 5. ročník, při jehož přípravě autorka
využila nejen informace z literatury, ale htavně svoje zkušenosti z dlouhoteté praxe
průvodkyně v ktášteře a samozřejmě zúročila svoje pedagogické schopnosti. Tvorbu
programu podtožita teoretickým záktadem zabyivajícím se didaktickou strukturou programu,
přehledem použitých metod a představením osobnosti průvodce. Samotný program je pak
precizně rozpracován od podrobného popisu pro průvodce až po stručného průvodce pro
učitele. Program pro průvodce je rozčleněn na dvě části, první část týkající se
komentované prohtídky obsahuje komptetní text a soubor aktivit, které jsou propojeny
s pracovním listem. Jsem velmi mite překvapena, že autorka V pracovním tistu kombinuje
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běžné úkoly, které korespondují s prohtídkou a budou sl,oužit jako souhrn informací pro

žáky, s úkoty individuátními, za které žáci získávají body, a skupinovými, jejichž sptněním

získávají písmena k indicii, která je dovede ke druhé části programu' Druhá část programu

pak zahrnuje interaktivní prograň v sýpce, kteď je zaměřen na život mnichů v ktášteře a

žáci v něm budou ptnit indiviáuátní i si<upinové úkoty. Je více než zjevné, že autorka má

zkušenosti s prováděním žákovských sklpin, cetý program je připraven atraktivní a

motivující formou, naptňuje vybrané ktíčové kompetence a očekávané rnýstupy, kombinuje

různé druhy aktivit, úkoty-jsoů doptněny vhodnými obrázky a schématy a jsou zde využity

mezipředmětové vztahy._ jsem přesvěáčena o tom, že cetý program bude funkční' a

doufám, že se podaří jej reatizovat, aby pomohl, u žáků vzbudit zájem o historii a úctu

r. pu'air.a'. piůvoacá iro učitete stručně popisuje celý program a je vel'mi vhodnou

pomůckou pro pedagogy, zejména oceňuji návaznost na RVP ZV - přehted naptněných

ktíčových kompetenc] a-očekávaných výstupů z obtasti Čtověk a jeho svět, Matematika a

Českýlazyk a iiteratura, dáte pak seznim riíčovýcn pojmů a jejich vysvětlení, s kteými je

'ozÁážálky 
seznámit ještě před samotným programem. Ktadně hodnotím i to, že autorka

připravita zjednodušeňy pru.ouní tist pro dětské návštěvníky, kteří se zúčastní prohtídky

sami s rodiči, běžná prohtídka se pro ně pak stane atraktivnější a záživnější'

ronmÁlNí Úpnnvn:

Z formátního htediska je práce na velmi dobré úrovni a obsahuje všechny požadované

nárežitosti. Literatura í etektronické zdroje jsou citovány jednotně. Práce je systematicky

uspořádána, kapitoty jsou togicky řazeny. Práci velmi obohacují přitožené pracovní listy,

obrázky památek a bohatý poznámkový aparát'

oTÁzKY A PŘPoMíNKY DoPoRUčENÉ K BLIŽšíMU VYsVĚTLENí pŘl oBHAJoBĚ:

V závěru práce zmiňujete, že při tvorbě programu jste museta přihtížet k finančním

možnostem ktáštera a byta jste tak omezena při tvorbě datších aktivit. Pokud byste měta

neomezené finanční možnosti, mohla byste navrhnout, co datšího byste pro žáky připravi[a?

cELKoVÉ HoDNocENí n NnvRnoVANÁ zt{ÁMxn:

Vetice oceňuji, jakým způsobem Andrea Lóffelmannová připravila edukativní program pro

žáiv L stupná žs u rtaii"ře Plasy, že využita svoje zkušenosti průvodce a prokázata svoje

kvatity jako budoucího pedagogá. rř"at ládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě

s hodnocením qýborně.

Mgr. lva PLeskačová


