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Celkové hodnocení: Cílem diplomové práce Adély Brodňanské byla didaktická a obsahová 

analýza zpracování období první republiky v  učebnicích dějepisu v učebnicích dějepisu 

vydaných v letech 1948 - 2004 školy. Práci tvoří dvanáct kapitol včetně Úvodu, Metodologie, 

pramenů a literatury a Závěru. Práce je opatřena seznamem použitých pramenů a literatury a 



poznámkovým aparátem. V seznamu použitých zdrojů se autorka dopustila několika 

nepřesností. Učebnice, z nichž při své analýze vycházela, zařadila správně do pramenů, ale 

některé paradoxně uvádí v seznamu literatury. U některých zdrojů uvádí všechny autory, ale u 

některých jen vedoucí autorského kolektivu. Tento problém se opakuje i v poznámkovém 

aparátu. Seznam autorů informačních zdrojů je vhodnější seřadit abecedně. V poznámkovém 

aparátu není vhodné začínat první odkaz na nové stránce údajem „ Tamtéž“. 

       Celá práce má promyšlenou a logickou stavbu. Významným přínosem zvyšujícím její 

kvalitu je zařazení samostatné (byť neoznačené) kapitoly věnované metodologii, pramenům a 

literatuře. V další kapitole se autorka věnovala nástinu vývoje školství v našich zemích v 

letech 1945 - 1989. Těžištěm diplomové práce jsou kapitoly, v nichž se autorka věnovala 

komplexnímu zpracování zvolené problematiky ve vybraných učebnicích dějepisu a provedla 

jejich didaktickou a obsahovou analýzu. Tato část práce je správně chronologicky rozdělena 

do šesti období a postihuje všechny oblasti života společnosti. 

       Diplomová práce Adély Brodňanské je prací původní a přínosnou jak pro didaktiku 

dějepisu, tak pro historiografii. Výsledkem její práce je didaktická a obsahová analýza 

zvolených učebnic dějepisu a splňuje všechny požadavky kladené na kvalitní diplomovou 

práci a doporučuji ji k obhajobě. 
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