
 

Posudek konzultanta rigorózní práce:  

Mgr. Zdeňka Kulhavá: Problematika výuky moderních dějin na 
základních a středních školách v České republice 

Cílem rigorózní práce Mgr. Zdeňky Kulhavé bylo, jak uvádí v Úvodu : „… analyzovat 

současnou situaci českého školství v oblasti výuky moderních dějin a prostřednictvím 

realizovaných výzkumů a vlastního autorského vzdělávacího projektu poukázat na význam 

projektového vyučování jako možného způsobu efektivního pojetí výuky moderních dějin na 

základních a středních školách v České republice“.   

 Práce je rozdělena do sedmi kapitol včetně Úvodu a Závěru a je doplněna 

poznámkovým aparátem, seznamem použitých pramenů a literatury a rozsáhlou přílohou 

s výsledky dotazníkového šetření. V první (2) kapitole se diplomantka věnuje rozboru 

existujících informačních zdrojů. Dále je práce rozdělena na dvě logicky navazující části. 

V teoretické části se věnuje Národnímu programu rozvoje vzdělávání, RVP pro základní a 

střední školy, průřezovým tématům, analýzou stavu naplnění cílů Národního programu 

rozvoje vzdělávání, prioritám a opatřením pro další období, nelegislativním faktorům 

ovlivňujícím výuku a didaktické analýze vybraných učebnic dějepisu pro střední odborné 

školy a gymnázia a analýze z hlediska jejich funkcí. V teoretické části práce prokázala nejen 

znalost dané problematiky, ale i schopnost její analýzy.   

           Praktickou část rozdělila autorka na dvě části. V první se zaměřila na analýzu 

dotazníkového šetření, v němž získala odpověď na otázky týkající se pozitiv a negativ 

užívaných učebnic, pomůcek a metod využívaných učiteli a srovnání ročního učebního plánu 

výuky s realitou. Ve druhé se zaměřila na vybrané projekty a jejich konkrétní řešení. Autorka 

rigorózní práce prokázala nejen velmi dobrou teoretickou připravenost, ale především  

schopnost uplatnit ji v praxi, schopnost pracovat s odbornou literaturou a aplikovat ji do 

výuky.  Její konkrétní podíl na tvorbě a realizaci projektů a publikační činnost je toho 

nezpochybnitelným dokladem.  

    Rigorózní práce má logickou a do sebe zapadající stavbu a splnila všechna kritéria na 

rigorózní práci kladená. Práci doporučuji k obhajobě. 
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