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Šárka Bělohradská: Velká Morava a její odkaz na Uherskohradišt'sku

Cílem diplomové práce Šárky Bělohradské bylo, jak uvádí v úvodu, "vytvořit

ucelenou příručku k výuce velkomoravských dějin pro učitele dějepisu a jejich

studenty". Úvodem musím konstatovat, že tento cíl byl překonán. Nevznikla

"příručka", ale ucelený a logicky členěný text, ve kterém se spojuje faktografie

s metodikou.

Práce je rozdělena na tři samostatné, ale spolu související celky a je opatřena

rozsáhlým seznamem pramenů a literatury, bohatým poznámkovým aparátem. A

přílohou. První celek (teoretický /faktografický/) zahrnuje kapitoly 1-2, druhý celek

(regionální) kapitoly 3-4 a třetí (metodický) je zpracován v kapitolách 5- 7.

První a druhá část práce nepředkládá jen obecné informace, ale je zpracována

tak, aby učitelé a žáci pochopili zvolenou problematiku v širším kontextu. Autorka

zde dokázala spojit politické, kulturní, hospodářské, regionální dějiny a tzv. "dějiny

všedního dne". Vše je založeno na dobré znalosti odborné literatury. Ocenění

zaslouží i to, že diplomantka neopakuje zažité a stále opakované nepřesnosti. Jedná

se především o tvrzení stále opakovaném v hodinách a učebnicích českého jazyka a

literatury, že Rostislav povolal na Moravu věrozvěsty proto, aby kázali jazykem

lidu srozumitelným. Autorka otázku jazyky neopomíjí, ale správně tuto událost

dává primárně do kontextu politických dějin. Za určitý nedostatek, této části práce

považuji podkapitolu 2.5. Nezmíněné literární památky Velké Moravy (Proglas,

Zákon suduj ljudem) by zasloužily větší pozornost a ne pouhé konstatování, že se

dochovaly v opisech. Především Zákon sudnyj ljudem nám dává možnost

nahlédnout do struktury státu.

Třetí část je věnována metodickému návodu, jak s touto problematikou pracovat

ve výuce. Učitelé zde mohou čerpat inspiraci pro pořádání a využití exkurze a

možnosti tvorby pracovních listů. Významným a zajímavým pozitivem této části

práce je anketa a její vyhodnocení. V této části práce prokázala Šárka Bělohradská

velmi dobré znalosti z didaktiky dějepisu a schopnost uplatnit je v praxi a propojit

s RVP v oblasti průřezových témat.

V testových úlohách bych doporučoval nepoužívat otázky uvozující výrazy

"který a kdy". V otázkách uzavřených, ve kterých je autorka použila, nejsou fatální

chybou. Mohou se však stát návykem používaným v otázkách otevřených a zde by

chybou byly. Nejde o tudíž o výtku, ale doporučení. V otázkách přiřazovacích bych

doporučoval zařadit i údaj, který nejde zařadit a v otázkách několikeré volby více

možností než dvě. Pracovní listy, které v práci jsou zařazeny, by bylo dobré ověřit

v praxi a na základě výsledků je upravit.



I přes uvedené připomínky konstatuji, že se jedná o práci původní, zdařilou a

přínosnou pro poznání dané problematiky a pro didaktiku dějepisu. Diplomová

práce Šárky Bělohradské splňuje všechny požadavky na kvalitní diplomovou práci.

Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení - výborně.
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