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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Diplomová práce Evy Manderlové Studená válka jako námět pro integrovanou tematickou výuku v dějepise na 

gymnáziu je důležitým příspěvkem do debaty o pojetí středoškolského dějepisu, neboť čelí přinejmenším 

dvěma stereotypním představám o možnostech výuky historie na vyšším gymnáziu. V první řadě oponuje těm, 

kdo tvrdí, že kapitoly z moderních dějin, zachováváme-li tradiční chronologii výkladu, není možné nabídnout 

všem, pakliže se společná výuka pod tlakem maturitní přípravy a specializace žáků „tříští“ do výběrových 

seminářů. V řadě druhé pak ilustruje skutečnost, že ani výuka faktograficky náročného středoškolského 

dějepisu nemusí rezignovat na rozvoj afektivních a konativních kompetencí žáků. Podnětem k tvůrčímu 

„překročení“ zažitých organizačně-časových bariér se pak pro autorku stal koncept integrované tematické 

výuky podle Susan Kovalikové, který je podrobně představen v teoretické části práce (podkapitola 2.3). 

 

Je třeba ocenit, že uvedený koncept diplomantka nepřijala jako dogma, ale spíše jako objevnou strategii, jak 

s téměř dospělými žáky rozvíjet (samostatné) historické myšlení a poznávání. V tomto ohledu se ukázalo jako 

zásadní, že navržený tematický celek měla Eva Manderlová příležitost ověřovat přímo v praxi, neboť 

teoretické úvahy bylo třeba přizpůsobit konkrétním podmínkám školy i třídy, se kterou pracovala. 

S přibývajícími řádky praktické části práce (kapitola 3, přílohy) pak dále vystupuje jako důležité také 

autorčino rozhodnutí nepředstavovat žákům „pro ně zcela nové a dosud nepoznané události z období studené 

války,“ ale „zabývat se s žáky takovými událostmi, o kterých mají obecné povědomí, ale na které je možné 

nahlížet ještě z dalších a jiných úhlů, z úhlů, které dosud při studiu studené války nepoznali“ (s. 51). Nebylo 

by to možné, kdyby diplomantka nevěnovala ještě před přípravou tematického celku čas a náležitou pozornost 

situaci ve třídě, se kterou hodlala pracovat. Naopak data, která během své experimentální výuky na Gymnáziu 

Českolipská na podzim 2014 získala, byla schopna díky jasnému a dobře promyšlenému teoretickému rámci 

zdařile utřídit, analyzovat i interpretovat (viz podkapitola 3.4, příloha 5).  

 

I proto navrhuji hodnotit diplomovou práci Evy Manderlové jako výbornou a doporučuji její výsledky k brzké 

publikaci. Pokud by se autorka chtěla věnovat ještě dalšímu rozboru získaných dat (např. obsahové analýze 

žákovských portfolií), bylo by možné předložit takto rozšířenou práci jako rigorózní. 

 

 
 
Navržená známka: Výborně.                     

 
 

V Praze dne 16. května 2015 
 

PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D., v. r. 


