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Celkové hodnocení (slovně)  

Diplomová práce Bc. Václava Nedbala se zabývá vybranými filmy a seriály, které pojednávají o době 

po roce 1948, a jejich využití v hodinách dějepisu na základních a středních školách. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autor shrnul nejzákladnější 

události ve 20. století, které se odehrály v Československu. 

Druhá část je věnována praktické části a metodice. Autor práce zde představil vybrané seriály a filmy 

a krátké ukázky pak připravil pro práci v hodině dějepisu. Věnuje se zejména stěžejním historickým 

událostem, které tvořily naše dějiny – únor 1948 (seriál Gottwald), 50. léta (film Ucho) atd. 

Autor pečlivě vybral ukázky (časové sekvence) a zařadil i filmovou a seriálovou tvorbu před rokem 

1989 a po ní, aby žáci mohli při práci v hodině jednotlivé ukázky porovnat. Současně vytvořil zásobu 

otevřených otázek k práci v hodině a pro učitele návrhy dalších aktivit a odkazy na další filmy a 

seriály. 

Jedinou připomínku bych měl k některým vzletným obratům, které se do odborného textu moc nehodí, 

do metodické příručky bych je ale použil. 

Práce má výraznou nadhodnotu a doporučuji ji k uveřejnění v nějakém metodickém časopise pro 

učitele. Autor práce je připraven u obhajoby ukázat jednotlivé ukázky z filmů a seriálů, které vystříhal 

a připravil k použití. 

 

Vzhledem k výše řečenému doporučuji diplomovou práci k obhajobě.    
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