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Celkové hodnocení: Cílem diplomové práce Michaely Boháčové byla didaktická a obsahová analýza
zpracování antiky v prvorepublikových učebnicích dějepisu pro obecné a měšťanské školy. Práci

tvoří sedm kapitol včetně Úvodu a Závěru a je opatřena seznamem použitých pramenů a literatury,
poznámkovým aparátem a přílohou. V poznámkovém aparátu chybí u některých citací datum vydání
zdroje, z něhož autorka čerpala.
Celá práce má promyšlenou a logickou stavbu. Kapitoly 2 – 5 tvoří její teoretickou část a
zabývají se nástinem vývoje školství a výuky dějepisu v našich zemích od poloviny 19. st. do roku
1938. Těžištěm diplomové práce je kapitola šestá, v níž se autorka věnovala zpracování antiky ve
vybraných učebnicích dějepisu a provedla jejich didaktickou a obsahovou analýzu. V Závěru své
práce autorka provedla stručné srovnání pojetí antiky v učebnicích dějepisu první republiky a v
dalších etapách vývoje učebnic dějepisu.
Diplomová práce Michaely Boháčové je prací původní a přínosnou jak pro historiografii, tak
pro didaktiku dějepisu. Výsledkem její práce je didaktická a obsahová analýza zvolených učebnic
dějepisu a splňuje všechny požadavky kladené na kvalitní diplomovou práci a doporučuji ji
k obhajobě.
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