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cíl pMce:

Dominika Matčánková si pro svou diplomovou práci vybrala téma, které reprezentuje
didaktickou aptikaci regionátní historie do ýuky prvouky a vlastivědy na 1. stupni záktadní
ško[y, zejména se pak zaměřila na historii rnjznamných měst, kulturních a historických
památek, osobností a pověstí Karlovarského kraje. Cítem diplomové práce bylo shromáždit
informace o Karlovarském kraji, jeho přírodním a zejména kulturním a historickém
bohatství a využít je při tvorbě příktadů začlenění regionální historie do ýuky. Cít byt

naplněn v uspokojivé míře.

oBsAHovÉ zpnncoVÁNí:

Z obsahového hlediska je diplomová práce rozčleněna na dvě části, na část teoretickou a
praktickou. V teoretické části se autorka zabyvá, jakým způsobem je učivo o mistním
regionu začleněno do učiva prvouky a vlastivědy v Rámcově rrzdělávacím programu'
popisuje organizační formy a vyučovací metody ve ýuce prvouky a vlastivědy, které
využivá při návrzích jednottivých příktadů začlenění regionátní historie do výuky. V datších
kapitotách teoretické části autorka velmi stručně zpracovává historii významných měst
Karlovarského kraje, dáte pak popisuje vybrané kulturní a historické památky, zmiňuje
také osobnosti a pověsti Karlovarska. Vzhtedem k tomu, že si autorka zvolila ke zpracování
poměrně rozsáhlou obtast - cetý Kartovarský kraj, nejsou informace o jednottiuých městech
a památkách kompletní a opravdu se spíše jedná o přehled, kteý by mět vést v případě
aptikace do výuky k htubšímu prozkoumání historie vybraných měst a památek. Při tvorbě
teoretické části autorka využila dostupnou literaturu a internetové zdroje.

Praktická část se sestává z několika návrhů aptikace regionálni historie do uýuky - dvou
příprav na vyučovací jednotku pro 4. a 5. ročnik, kde využívá moderní metody a
organizační formy práce, jako je skupinová práce a kooperativní učení. Dáte pak ukázkou
vtastivědné vycházky do centra Kartových Varů se zaměřením na karlovarské kolonády,
která je vhodně doptněna pracovním listem (viz příloha č. 2). V datší kapitole autorka



navazuje návrhem dvou exkurzí, první s názvem Cesta historií zámku Bečov, jejíž součástí
je i připravený pracovní tist (viz přítoha č. 3), kteý stouží k zopakování, upevnění a
sumarizování zjištěných informací o zámku, a druhou s tématem Město skta a likéru, kde

žáci navštíví sktářskou huť Moser a Muzeum Becherovky. Při návrhu této exkurze
diplomantka zcela ponechala průběh exkurze na průvodcích a jejich připraveném programu

a nesnažila se je obohatit datšími aktivitami, případně doptňkovými materiály, což by

mohlo žákům pomoci k tepšímu zapamatování získaných informací. Sice sama uvádí, že
v této exkurzi nejsou důtežité informace, které žáci během prohtídek ziskaji, ale spíše

samotný zážitek z exkurze, ate přesto si myslím, pokud již se žáci podobné exkurze
zúčastní, měta by vést k obohacení žákových znalostí a dovedností. Posledním návrhem

didaktické aptikace historie kraje je návrh jednodenního projektu s názvem Za pověstmi

kraje. Ktadně hodnotím, Že v projektu používá metody moderního učení, jako jsou

dramatizace, brainstorming, myštenkové mapy apod., a také ponechává žákům prostor pro

samostatné zjišťování informací, jejich sumarizování a prezentaci a hlavně pro vlastní
tvorbu (napsat vlastní pověst). Z výše uvedeného je zjevné, že autorka je schopna

navrhnout, jak aptikovat historii regionu do praxe různými způsoby, i kdÉ ne vždy využívá
svůj potenciát v podobě vtastní invence v přípravě aktivit. Je také škoda, že diplomantka
neměla možnost (nebo ji nevyužita) vyzkoušet si atespoň jeden ze svých návrhů v praxi,

aby si ověřila, zda jsou aplikovatetné.

FoRMÁLNí Úpnnvn:

Z formátního hlediska je práce na dobré úrovni a obsahuje všechny požadované nátežitosti.
Literatura i elektronické zdroje jsou citovány jednotně. Práce je systematicky uspořádána,

kapitoty jsou logicky řazeny. Práci vhodně doptňují přitožené pracovní tisty.

oTÁzKY A PŘIPoMíNKY DoPoRUčeNÉ x BLIŽšíMU VYSVĚTLENí pfu ogHnJoBĚ:

l přesto, že jste při tvorbě exkurze Město skta a tikéru nepřipravila žádné doptňkové

materiály či aktivity z Vámi uvedených důvodů, můžete prosím navrhnout, jak by se dala
tato exkurze obohatit Vašimi vlastními nápady?

cELKovÉ HoDNocENí n nnvnnovANÁ ZNÁMM:

Z výše uvedeného hodnocení jednottivých částí práce je zjevné, Dominika Matčánková je
schopna aplikovat historii vybraného regionu do ýuky žáků 1. stupně zš, v někteých
případech ovšem nevyužívá možností, které jí současné učení poskytuje. Předkládanou
diplomovou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře.

V Ptzni dne 22. května 2013 /fu4?uL, /
/

Mgr. Eva Mušková, Ph.D.


