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Celkové hodnocení: Cílem diplomové práce Hany Dubské bylo, jak uvádí v Úvodu své práce, 

„…posoudit vliv  politické situace v Československu v letech 1945 – 1989 na obsah a koncept 
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antických dějin v učebnicích dějepisu pro základní školy. Práce je rozdělena do šesti kapitol včetně 

Úvodu a Závěru a je opatřena seznamem učebnic, literatury, poznámkovým aparátem a přílohou.  

       Celá práce má promyšlenou a logickou stavbu. První tři kapitoly tvoří její teoretickou část a 

zabývají se nástinem politického vývoje a školství v letech 1945 – 1989 a úlohou dějepisu  v rámci 

komunistické výchovy. Těžištěm diplomové práce je kapitola pátá, v níž se autorka věnovala 

učebnicím dějepisu a v nich zpracované problematice antiky v jednotlivých etapách vývoje. 

Autorka použila všechny učebnice dějepisu, které byly v našich školách ve sledovaném období 

používány. Provedla jejich historickou a didaktickou analýzu, porovnala je navzájem a současně 

se třemi učebnicemi zpracovanými podle RVP a užívanými v dnešní době. Jedná se o pozoruhodný 

výkon a autorka práce vypracovala analýzu vývoje výuky období antiky v jednotlivých etapách 

vývoje učebnic dějepisu v letech 1948 – 1989 a její srovnání se současností. Dokázala provést 

fundované srovnání historiografie se školním dějepisem a ukázat na propojenost dějepisu a 

historického období. 

 Připomínky: 1. Autorka uvádí, že k psaní antických jmen použila Encyklopedii antiky z roku 1973.  

Pro další využití práce doporučuji uvážit psaní řeckých a latinských jmen tak, aby bylo v souladu 

s kodifikací pravopisu zakotvenou v Pravidlech pravopisu z roku 1993. 

                    2. na str. 16 uvádí autorka: „Povinná školní docházka se realizovala na nově 

zavedených osmiletých základních školách…..“ a dále  „Na jedné straně navazovaly na osmileté 

střední školy…“ (Morkes, 2002, s. 60). Čtenář  nezasvěcený do dějin školství by mohl dojít 

k závěru, že se jedná o dva typy škol. Školský zákon zná pouze jeden typ školy:  

 § 4. 

Typy všeobecně vzdělávacích škol. 

(1) Osmiletá střední škola poskytuje základní všeobecné vzdělání a připravuje pro povolání, 

odbornou školu nebo pro vyšší všeobecné vzdělání. 

       Přes tyto připomínky se jedná o práci původní, zdařilou a přínosnou jak pro historiografii, tak 

pro didaktiku dějepisu. Diplomová práce Hany Dubské splňuje všechny požadavky kladené na 

kvalitní a publikovatelnou práci a doporučuji ji k obhajobě 
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