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Bc. Markéta Haladová si pro Svou diplomovou práci vybrala didaktické téma, kterým

prakticky naplňuje teoretické záměry a formulace jednoho zptlíŤů kurikulární reformy

českého školství - interdisciplinámích vztahi' Propojení dějepisu a českého jazyka ve

vyučování je snad tím nejpřirozenějším záměrem pedagoga, zejména,je-li absolventem právě

této aprobace v programu Učitelství pro II. stupeň ZŠ.

Téma DP je zvoleno nanejvýš vhodně, reaguje na poŽaďavky moderní didaktiky, nabízi

smysluplné naplnění profesních dokumentů (RVP a Švr; a akcentuje klíčové kompetence ve

vyučování humanitních předmětů.

Z hlediska obsahového představuje práce Bc. Markéty Haladové soubor vysoké

kvality' V první kapitole se autorka zabyvá ,,reálným využitím mezipředmětových vztahů",

prakticky vyjádřena analyzuje různé metody a didaktické formy, které interdisciplinární

propojení mohou zprostředk ovat ajsou doporučovány. V logické návaznost pak ve druhé části

své DP navrhuie řadu didaktických aktivit' které se o úvodní rozbor opírají a vhodně je

naplňují konkrétním historickým i literárním obsahem. Výsledkem tohoto záměruje soubor

pracovních sešitů - historických čítanek svého druhu - které jsou velmi originálním,

promyšleným a účelným naplněním cílů autorky: ,,aby u žáků rozvíjela vědomí naší národní

tradice, pěstovóní národní hrdosti a úcty vůči odkazu našich předků... ".

Předložená DP je pro didaktika velmi potěšujícím důkazem vynikající prupravy Markéty

Haladové pro pedagogickou práci v oblasti humanitních předmětů na ZŠ a v niŽších ročnících

víceletého gymnázia.

Z hlediska formálního obsahuje práce všechny poŽadované náležitosti v míře

chvályhodné. oceňuji věcně i formálně správné rozvrŽeni všech poŽadovaných součástí DP.

Použitá literatura představuje racionálně zvolený celek, anaIýza použitých informačních

zdrojů a metod práce, které autorka předkládá v úvodu DP, je velmi přesvědčivá.

Poznámkový aparát je pouŽit správně, práce obsahujei další účelné doplňující materiály.

Grafické zpracování i výběr obtazových příloh je vynikající. o kvalitách pracovního sešitu

viz výše.

Otázka autorce: Ve své DP navrhujete velmi různorodé a inspirativní úkoly, nekteré

z nich se mi však jeví jako VELMI náročné. Měla jste možnost lyzkoušet některé z nich

ve své výuce dějepisu?

Diplomová práce Markéty Haladové je kvalitním završením vysokoškolského studia, proto

ji doporučuji k obhajobě s návrhem na hodnocení výborné.

PaedDr. Helena Východská
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