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Celkové hodnocení (slovně)
Práce K. Pasekové je zaměřena didakticky, analyzuje zkušenosti, jež autorka získala při pobytu
ve Francii na poli velmi specifické – a pevně věřím, že do budoucnosti mnohem více využívaného
nástroje – „dramatizaci dějin“ ve výuce dějepisu. Mimo jiné si pokládá otázky: jakým způsobem může
divadelní představení „hovořit“ o historii, jakým způsobem ho může umělec „vystavět“, jak školní
instituce této vzdělávací nabídky mohou využívat?
Práce je dělena na teoretickou a praktickou část. V té první se autorka vcelku zdařile zamýšlí
nad významem divadelního představení jako didaktického nástroje. Dobře podtrhuje nutnost „věrnosti“
provedení, potřebný dialog mezi vědeckým poznáním a vlastním provedením, dále upozorňuje na
výhodu emočního zážitku a výjimečnost prostředí při použití divadelního představení v edukačním
procesu. V druhé části pak podrobně rozebírá postup vzniku a provedení výjimečné realizace
představení Odile Le Fahlerové, která velmi promyšleným způsobem přivádí žáky k regionálním
dějinám 18. století v Nantes.
Práce je velmi přesvědčivě vystavěna, téměř prosta chyb a téma si rozhodně zaslouží uvedení
do českého prostředí. K obhajobě ji samozřejmě doporučuji.
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