
Posudek vedoucího diplomové práce – Bc. Kateřiny Chytráčkové
     Předložená diplomová práce Bc. Kateřiny Chytráčkové nese název Totalitarismus 
(vyučovaný prostřednictvím beletrie jako téma hodin občanské výchovy). Práce je 
napsána na 79 stranách textu, doplněných Seznamem použité literatury (3 s.) a 
Anotacemi v českém a anglickém jazyce (1 s.). DP má ucelenou strukturu. Skládá se 
z Úvodu, 1. kap. Totalitarismus, 2. kap. Beletristická část, 3. kap. Didaktická část a 
Závěr.
    Diplomantka si odvážně zvolila pro diplomovou práci netradiční a zajímavý 
způsob prezentace tématu totalitarismu. To s sebou samozřejmě přineslo nejedno 
úskalí, které musela autorka tu s větším, tu s menším úspěchem překonávat. Jako 
hlavní cíl práce autorka v Úvodu uvádí (s. 5): „ ..představit způsob, jakým lze 
problematiku totalitních režimů díky vybrané beletrii vyučovat. Práce se může stát 
pomůckou pro mladé začínající učitele nebo inspirací pro ty, kteří již vyučují dlouho, 
ale chtěli by svou výuku inovovat ..“ DP má tudíž interdisciplinární charakter, kde se 
prolínají zejména  hlediska politologická, didaktická a literárněvědní.
   V první kapitole autorka na základě vybraných teoretických zdrojů přibližuje 
základní charakteristiky a hlavní rysy totalitarismu, aby se jí tato část mohla stát 
teoretickým východiskem pro práci na stěžejních zbylých kapitolách práce. Ve druhé 
(beletristické) kapitole se věnuje vždy dvěma vybraným knihám ve třech částech, 
které označuje – nacismus, komunismus, sociální utopie (já jsem doporučoval název 
sociální anti-utopie), na kterých se snaží ukázat a doložit totalitní rysy. Po dlouhých 
společných diskusích si diplomantka uhájila a prosadila svoje stanovisko, že v této 
části uvede i podrobnější popis děje knih. Možná jsme měli společně hledat jiné, 
kompromisní a lepší řešení. Ve třetí kapitole autorka popisuje možnosti didaktického 
využití výuky totalitarismu prostřednictvím beletrie v hodinách občanské výchovy a 
základů společenských věd. Přínosné je, že autorka přibližuje i vlastní zkušenosti s 
touto metodou. Kromě výše zmíněné mé připomínky týkající se nadbytečnosti popisu 
děje knih, se domnívám, že by DP bývalo prospělo využití i odborné literatury 
vztahující se k rozebíraným knihám.
     Závěr
Diplomantka prokázala velký zájem o zkoumanou tématiku a hlubší zájem o 
možnosti využití odborných znalostí v praktické výuce. Diplomová práce splňuje 
obsahová a formální kritéria kladená na tento typ prací. DP doporučuji k obhajobě.
   Otázky a úkoly k obhajobě 
1. Promyslete a navrhněte další knihy,  které  by se daly využít pro vámi  
    doporučovanou metodu. 
2. Shrňte stručně úskalí vámi prezentovaného způsobu výuky.                                    

Návrh klasifikace:
 V Praze 19. 12. 2012                                        PhDr. Stracený Josef, CSc.
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