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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Diplomová práce Anny Kulhánkové přináší zdařilý didaktický návod, jak se při výuce 

dějepisu inspirovat zahraničními příklady. Autorka nejprve pečlivě zvažuje možnosti uplatnění 

francouzské metody analýzy textu a obrazových pramenů ve výuce dějepisu v českém prostředí. 

Následně představuje konkrétní výukové lekce, které ověřila při výuce na nižším gymnáziu bilingvní 

sekce pražského Gymnázia Jana Nerudy. Žáci se tak seznámili s postupy, které jsou ve vyšších 

ročních, kdy se dějepis na jejich škole vyučuje ve francouzštině, běžné. 

Diplomovou práci Anny Kulhánkové oceňuji za dvou hlavních důvodů. Z teoretického 

hlediska je třeba vyzdvihnout, že se zabývá otázkou rozvoje procedurálních znalostí žáků, na které se 

v českých školách velmi často zapomíná. Pokusy, jak problematiku analytické práce s prameny do 

výuky zahrnout, pochopitelně existují, týkají se však nejčastěji období 20. století. Je to logické, neboť 

tyto prameny jsou z mnoha důvodů nejdostupnější, zároveň však vzniká mylný dojem, že pro starší 

období není takový přístup možný. Práce Anny Kulhánkové ilustruje, že vhodný materiál je dostupný i 

pro nejstarší historická období. Záleží však především na tom, zda jej dovedeme didakticky úspěšně 

využít. Deset inspirativních příkladů, které pokrývají období od starověku do moderní doby, nabízí 

autorka v praktické části své práce (s. 49 – 85). V Přílohách 16 – 24 jsou pak k dispozici ukázky 

z práce žáků a jejich hodnocení. 

Druhý důvod, proč považuji diplomovou práci Anny Kulhánkové za přínosnou, je její 

praktické uplatnění. Vznik práce byl inspirován vzdělávacími potřebami, které autorka identifikovala u 

svých žáků: malá příležitost pro rozvoj procedurálních znalostí. Vzniku praktické části předcházela 

pečlivá teoretická příprava, seznámení s francouzským konceptem výuky a učebnicemi dějepisu, 

konzultace s kolegy. Teprve na základě znalosti potřebného kontextu přistoupila autorka k výběru 

pramenů, přípravě didaktických pomůcek a rozvrhu vyučovacích hodiny – opět s ohledem na realitu 

školy. Také v tomto ohledu je tedy diplomová práce Anny Kulhánkové inspirativní. 

  

S ohledem na výše řečené doporučuji diplomovou práci Anny Kulhánkové k obhajobě.  
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