
Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu  

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1  
 

  

Posudek oponenta diplomové práce  

  

Mgr. Anna Kulhánková, Uplatnění francouzské metody analýzy textu ve výuce dějepisu v ČR, Praha 

2019, 96 stran, Přílohy 1 – 30 (nestránkováno). 

Vedoucí práce: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 

Oponent práce: Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. 

Hodnotící kritéria                                                             

  splňuje  splňuje z 

větší 

části  

splňuje  

z menší  

části  

nesplňuje  

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání a 

názvu práce.  

 x       
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Struktura práce je vyvážená a logická.  x        

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  x        

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.  x        

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie.  

 x       

Autor správně cituje.   x       

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, rozsah 

odpovídá zadání).  

x        

Autor pravidelně konzultoval s vedoucí práce          



  

  

  

  

  

Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu  

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1  
 

  

Celkové hodnocení (slovně)  

Práce Anny Kulhánkové představuje francouzský model badatelsky orientované výuky v dějepise. Už 

jenom tím je práce přínosná, neboť odhlédneme-li od toho, že badatelsky zaměřená výuka není v 

dějepise žádnou samozřejmostí, tak, je-li už používaná, tak didaktici i učitelé akcentují spíše německé 

nebo anglosaské vzory. Přiblížení francouzského modelu má tedy samo o sobě vysokou hodnotu 

informační. Práci ovšem lze ocenit i z toho důvodu, že propojuje teoretický základ francouzské 

metody práce s prameny s praktickou aplikací ve školní praxi, zvláštní ocenění si zaslouží i ukázky 

žákovských prací v příloze, nad nimiž může být veden produktivní a částečně i subverzivní dialog o 

limitech a nedostatcích této metody.  

 

Vedle ocenění lze ovšem zmínit i nedostatky práce. Postrádám reprezentativnější výběr odborné 

literatury, jakkoli je blog Zuzany Loubet del Bayle inspirativní, nelze z něj u diplomové práce učinit 

výhradní zdroj. Práce trpí, především v úvodních pasážích popisností, doporučoval bych nejen 

popisovat struktury učebnic (i když jak výše řečeno je to informačně bohaté), ale i formulovat vlastní 

postoje vůči popisovaným rubrikám, případně je srovnat s jinými (minimálně českými učebnicemi). 

 

Práci navzdory těmto nedostatkům považuji za zdařilou a přínosnou. Cením si odvahy, s jakou autorka 

dala všanc své metodické postupy a jak přiblížila své uvažování o otázkách k pramenům (např. s. 62). 

Právě tato otevřenost dává příležitost k diskusi o konkrétní podobě metodických materiálů. Vidím 

totiž určitý rozpor mezi deklarovanou prací s pramenem (sady interpretačních otázek, ať už podle 

francouzských vzorů nebo dle R. Stradlinga - s. 29-32) v teoretické části a ve formulaci otázek a 

učebních úkolů v praktické části, které směřují spíše k čtení s porozuměním a rozvíjejí spíše 

čtenářskou gramotnost, nežili gramotnost historickou.  

 

Cíle aktivit v praktické části se mi nezdají příliš ovlivněné metodologickými východisky 

popisovanými v části teoretické. Jsem si vědom, že zde polemizuji spíše s autory metodik, nežli s 

autorkou, která učební úlohy přebírá z učebnic, nicméně se mi zdá, že ke studiu didaktiky patří i 

schopnost reflektovat užívané metody a toto pokládám za příležitost k takové reflexi. Marně jsem také 

hledal podoby aktualizace historické látky, o níž autorka v teoretické části hovoří, přičemž v 

některých případech by se to nabízelo (např. s. 68-69). Právě těmito otázkami bych se rád při obhajobě 

zabýval. 

   

 

 

Vzhledem k výše řečenému doporučuji/nedoporučuji  diplomovou práci k obhajobě.    
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          Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.          


