
Posudek na diplomovou práci Mgr. Marcely Hofnerové, MBA. Pojďme oživit nedávnou 

historii ... aneb jak na výuku soudobých dějin na středních školách. 

Pro kvalifikační práci se diplomantka rozhodla zpracovat téma výuky soudobých dějin na 

středních odborných školách. Jde tak o téma, které na studijním oboru OH-SD zatím nebylo 

zpracováno, a to ani podobným výzkumným pojetím práce. M. Hofnerová se rozhodla 

zmapovat výuku soudobých dějin na základě rozboru knih, webů a vlastního dotazníku. Tím 

se práce vymyká dosud zpracovávaným tématům orálně historickým či historickým. To 

rozhodně není na škodu, škála výzkumu se tak rozšiřuje. Hned na úvod bych chtěl 

konstatovat, že diplomantka po celou dobu svého studia patřila k nejlepším studentům a 

často, alespoň v mých předmětech obor soudobých dějin často diskutovala, a to na základě 

teoretické i praktické. Proto jsem na oponování její diplomové práce rád kývl. 

Bohužel diplomová práce představuje spíše průvodce pro učitele po učebních pomůckách, 

knihách, webech, dvou muzeích a pedagogických přístupech (motivace, aktivizace). 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, k nim přibyla i menší 

výzkumná část – dotazník, který diplomantka sama sestavila a vyhodnotila. Pokud jde o 

teoretickou část, domnívám se, že v pravém slova smyslu nejde o teorii, ale popsání 

výchozího stavu výuky soudobých dějin, kde autorka vychází a ke konci práce rovněž dochází 

k poznání, že soudobé dějiny jsou pro dnešní výuku mladé generace důležité. Hned na tomto 

místě bych rád upozornil, že v diskusích s M. Hofnerovou jsme často docházeli k pohledu na 

soudobé dějiny, jako na velmi výbušný, protože současný, obor s žijícími aktéry. Ona 

výbušnost se ale v práci příliš neprojevila anebo jen velmi málo.  

V diplomové práci jsou svým způsobem popsány hlavní dvě učebnice, webové portály 

vhodné pro učitele dějepisu, chybí ale mi ale hlubší analýza, autorka se jakoby ostýchá 

kritičtějšího hodnocení výukových materiálů, učebnic, webů a soustředí se spíše na jejich 

popis. To je samozřejmě pohodlnější, výzkumník tak nenese svoji kůži na trh a nevstupuje tak 

na „tenký led“ výzkumu i praktikování soudobých dějin.  Diplomová práce by ale měla 

poukázat mnohem kritičtější promýšlení výuky soudobých dějin. Například, když diplomantka 

píše o aktivizaci či motivaci, přináší spíše opět jen přehledy, dělení, ale chybí mi zde 

obsáhlejší „hlas“ autorky, jak se tyto postupy osvědčují, jaká jsou rizika atd. Přehledovou 

částí je víceméně i praktická část diplomové práce, na jednu stranu velmi dobře přehledně a 

logicky zpracovanou, na straně druhé absentuje hlubší analýza a zcela pak jakákoli autorčina 

intepretace.  

Zajímavou součástí práce je dotazníkový výzkum výuky soudobých dějin na středních 

školách. Podle mého soudu se předešlé kapitoly měly stát východiskem pro právě připojený 

vlastní výzkum, který však měl být nejen kvantitativně zpracovaný, ale především pak 

diplomantkou interpretovaný právě vzhledem k jejím znalostem v tomto oboru, které jsou 

naprosto nezpochybnitelné. Vlastní výzkum byl věřím pro zpracování dosti náročný a 

hodnotím velmi dobře návratnost vyplněného dotazníku.  

M. Hofnerová sice poslední kapitolu nazývá Intepretace výsledků výzkumu, nejde však dle 

mého soudu o intepretaci, ale o analýzu. Pokud autorka např. píše na str. 88, že učitelé 

používají široké spektrum učebních materiálů… z ikonických materiálů nejčastěji… méně 
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učitelů pracuje s webovými aplikacemi… pak oponentovi chybí odpovědi na otázky Proč je 

tomu tak, jaký to má důvod atd. Bohužel ani závěr práce intepretaci nepřináší, ale shrnuje 

dříve zjištěné. 

Diplomová práce je napsána velmi dobře, pěknou češtinou, s logickou strukturou, přináší 

plastický přehled učebních přístupů, učebnic, resp. webů zaměřených na výuku soudobých 

dějin. Oceňuji rovněž všechny přílohy, které diplomantka využila. 

Vzhledem k výše uvedenému hodnotím diplomovou práci Marcely Hofnerové jako horší 2. 

 

 

V Praze 9. 6. 2021    prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 


