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 Posuzovaná diplomová práce se zabývá velmi atraktivním tématem, které je 

v posledních letech jak velmi populárním, tak zároveň i navýsost společensky potřebným: 

zamýšlení se nad cestami výuky soudobých dějin a jeho aplikačnímí metodami v didaktické 

praxi. Autorka jakožto dlouhodobá a velmi zkušená středoškolská pedagožka se proto 

pokusila propojit svůj odborný zájem se svou každodenní praxí a představit možnosti 

vzdělávání v oblasti dějepisu soudobých dějin na středním vzdělávacím stupni. Vzhledem 

k tomu, že její práce navíc vznikala v období pandemických omezení a radiálních proměň 

podob výuky doslova „ze dne na den“ považuji její výběr tématu za velmi podnětný a ocenění 

hodný. Samotná práce má spíše netradiční formu a více než ryze vědeckým textem nese 

charakter didaktického manuálu – doprovázeného snahou o osobní reflexi a analýzu v praxi 

získaných poznatků. 

 

 Z metodologických inspirací se autorka snaží využít jednak oblast didaktiky dějepisu, 

ale využít i např. nástroje „užitné“ sociologie v podobě dotazníkového šetření. Vzhledem 

k charakteru zkoumaného tématu se mi tyto nástroje a metodologická východiska zdají jako 

adekvátní. Autorka pracuje s relativně širokým portfoliem odborné literatury a sekundárních 

zdrojů, které jí slouží jako metodologická inspirace a místy zároveň i jako pramenný materiál 

pro srovnávací analýzy. I když by bylo možné doplnit do seznamu ještě řadu relevantních 

titulů (především pak metodologického charakteru, ale i děl historicko-didaktických – včetně 

prací diplomových), co do výčtu se mi soubor pro formát diplomové práce jeví jako 

dostačující. 

 

 Samotná struktura práce se mi jeví jako velmi promyšlená a vystavěná od obecnějších 

východisek uvažování a shrnutí stavu, jaká didaktika soudobého dějepisu je a jaká by mohla 

být, až po charakteristiku využívaných zdrojů a metod ve výukové praxi a úvah nad možnými 

doporučeními „dobé praxe“. Bohužel z mého pohledu v rovině analýz jednotlivých využitých 

zdrojů (portálů, didaktických materiálů, přístupů apod.) autorka – pravděpodobně z časových 

důvodů, ale také ze specifických důvodů kompletace díla v čase pandemických omezení – 

zůstává místy pouze u povrchnějších shrnutí, než aby se pouštěla do hlubších a detailnějších 

analýz. Za velmi důležitou část a v budoucnu určitě velmi důležitý historický pramen 

(vzhledem datu svého vzniku), pak považuji dotazníkové šetření uskutečněné mezi pedagogy 

na téma výuky dějepisu soudobých dějin na středních školách. Za vůbec největší přínos pak 

považuji obsáhlé přílohy v podobě pracovních listů, která se mohou stát dobře využitelným 

nástrojem pro autorčiny následovnice a následovníky z oblasti didaktické praxe. Osobně pak 

naopak za největší slabinu práce pak považuji značnou autorčinu „závislost“ a provázanost 

jejího díla s tradičními rámci a přístupy historiografie politických dějin a to jak oněch 

předlistopadových, tak také polistopadových. Směrem do budoucna by mi přišlo velmi 

přínosné také zakomponování nejnovějších přístupů a reflexe dějin sociálních a kulturních, 

ale také např. dějin vědy, techniky, technologií, environmentálních perspektiv, dějin migrací, 

regionálních dějin „zdola“ apod., které by napomohly minimálně alternovat zažitý 

„nacionálně-politický příběh“, v němž jsou soudobé dějiny často vyučovány a posléze i 

reflektovány mezi laickou veřejností. 

 

 Po formální stránce je diplomová práce zpracována v solidní podobě, i když místy je 

znát, že autorka pracovala pod značným časovým tlakem, což je projevilo někdy až 

zkratkovitým vyjadřováním a „nedotaženými“ formulacemi některých podnětných myšlenek. 



Jak jsem již uvedl výše, za velké pozitivum považuji zařazení množství textových a 

obrazových příloh dokumentujících samotný text. 

 

 Navzdory kritickým výtkám a „strukturálním“ slabinám práci vzhledem ke kontextu 

vzniku považuji za poměrně zdařilý, a hlavně následováníhodný počin. Vzhledem k píli a úsilí 

diplomantky po celou dobu studia a i sepisování jejího díla doporučuji práci k obhajobě a 

hodnotím ji známkou velmi dobře (2). 

 

 

V Praze, 9. 6. 2021 

        doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 

 

 


