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Celkové hodnocení (slovně) 

 Cílem diplomové práce Bc. Barbory Bejvlové bylo, jak uvedla v Úvodu práce „podat 

ucelený pohled na možnosti výuky dějepisu na základní s střední škole, zejména co se týče výuky 

soudobých českých, respektive československých dějin“. Jako konkrétní téma si diplomatka zvolila 

období roku 1968 a normalizace. Práce je rozdělena do šesti kapitol, včetně Úvodu a Závěru a je 

doplněna poznámkovým aparátem, seznamem použitých zdrojů, rozsáhlou a v praxi využitelnou 

přílohou. Tvoří ji převážně testy a pracovní listy pro žáky 2. stupně základní a střední školy, 

komiks, dobové fotografie a dokumenty. V poznámkovém aparátu by lepší k orientaci přispělo 

důsledné uvádění roku a čísla vydání. Stejný problém v orientaci přináší označení první citace na 

stránce slovem „Tamtéž“. 

       Práci tvoří dvě, na sebe navazující části. V první části se autorka věnovala historické, 

didaktické a metodické analýze zvolené tematiky. V první kapitole této části se věnovala i 

informačním zdrojům což zvyšuje celkovou kvalitu práce, ve druhé provedla mimo jiné analýzu 

vybraných učebnic dějepisu a ve třetí vypracovala komplexní metodickou analýzu. Drobným 

nedostatkem této části je nezařazení učebnice pro střední odborné školy. Pokud se bude 

diplomantka zvolené problematice dále věnovat, doporučuji provést analýzu pracovních sešitů a 

metodických příruček resp. učebnic pro učitele (pokud existují). Druhou část práce tvoří kapitola, 

která se věnuje konkrétnímu didaktickému postupu při výuce na základních a středních školách. 

Diplomantka se správně zaměřila nejen na standardní hodiny (textu chybně označené jako 

standartní), ale i na semináře.  

       Práce diplomantky má provázanou a logickou skladbu a její autorka v ní prokázala schopnost 

propojit teorii s praxí. Výsledkem jejích schopností je práce, která přesahuje rámec běžného 

standardu diplomových prací. Jedná o práci původní a přínosnou nejen v oblasti historického 

poznání, ale především v oblasti didaktické. Splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou 

práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.  
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