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Recenze diplomové práce paní Bc. Magdalény Jandové

PRAvIcovÝ pxtnpMlsMus v ČpsxÉ REPUBLICE
A JEHo DIDAKTICIú' APLIKACE vE vřucp oBČANsKÉ vÍcgorry

NA ZÁKLADNÍcH ŠxolÁcn

PředloŽenou diplornovou práci autorka 1ogicky člení na teoretickou a didaktickou část.

Z lrlediska obsahového by bylo moŽné nalézt ještě část třetí - popis a sebehodnoceni
autorčiny pedagogické praxe.

Úvodní, teoretická část práce je na solidní úrovni, opřená o dostatečné mnoŽství
odborné literatury. U takto pojatého typu práce asi nelze nikdy s určitostí tvrdit, Že veškeré

zdroje infornrací byly beze zbyku dohledány a pouŽiÍy vyčerpány, zároveň je však moŽné

konstatovat, Že by získané poznatky rnohly tvořit solidní základ pro Zpracování dané

problerrratiky. Interpretací se však diplomantka příliš nezabývá, v.ýklad často olnezLrje na

rozsáhlé citace z odborné literatury. Někdy můŽe čtenáÍ nabýt dojmu, Že má v ruce

slovníkovou příručku. Toto pojetí však není v rozporu s cíli práce.

Didaktická, tedy stěžejní část diplomové práce vzbuzuje podstatně větší rozpaky. Na
straně jedné autorka vychézí určitých, ovšem nedoloŽených premis o silném opomíjení tématu

výuky o nebezpečí pravicového extrémismu V České republice a jako odpověd' předkládá

pečlivě zpracované přípravy na několik po sobě jdoucích hodin věnovaných této

problematice. Jako inspirace či návod pro učitele zŠ ;oe o materiál bezpochyby zajimavý a

přínosný. otázkou zťlsÍává, zda lze precizně vypracované přípravy pokládat za dostatečný
základ diplomové práce. Diplomantka jednotlivé vyučovací hodiny hodnotí - jak již bylo
uvedeno výše - dle svých pocitů a dojmů a (nezdokumentovaných) názorŮ Žákťr. Evaluace dle

mélro názoru předpokládá alespoň minimální výzkum a jeho následnou interpretaci'

Nevylučuji, že v rámci obhajoby dokáže autorka svůj přístup a pojetí práce objasnit,

ovšem v současné podobě diplomovou práci paní Magdaleny Jandové k obhajobě

nedoporrrčuji.
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