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PRoToKoL o HoDNocENí PRÁCE

Práce : dip|omová
Posudek oponenta
Práci hodnotilal PaedDr. Naděžda Morávková, Ph. D.
Práci předložila: Bc. Markéta Haladová

Název České dějiny v krásné 1iteratuře

Práce Markéty Haladové hodlá bý přínosem v oblasti moderních didaktických přístupů v dějepisu a jeho vztahů

k příbuzným předmětům' Autorka rozsáhlou téměř dvěstěpadesátistránkovou práci rozdělila na dvě základní

části, teoieticí<ou, kde se zabývá obecně možnostmi mezipředmětových vztahů ve škole, zejména se zřetelem

kprojektové výuce, a ďále ná část didaktickou, která má devět podkapitol. Jednotlivé podkapito|y se zabýva1i

vyražnými obáobími národních dějin a jsou řazeny chronologicky' obsahují vŽdy stručný úvod, kde autorka

"uole.'é 
období na zhruba jedné stránce charakterizuje, a dále pak pracovní listy pro Žžky, s případným řešením'

Je potřeba konstatovat, ze ítoty pro žáky jsou velmi invenční, neotřelé, aktivizující, velmi zdatně formulované a

vfvořené. Tato část by byla ui'od.'ou pbmůckou pro učitelskou praxi a současně jistě i velkou inspirací dalším

mladým pedagogům v oboru'' 
za proalematické ovšem povah|i, že autorka neopatřila jednotlivé podkapitoly metodickou částí,

s doporučením, jak a v které části vyučóvání pomůcku vyuŽivat, jak ji hodnotit, přehledem a atalýzou

souvztažných kompetencí' jeŽ je schopna spoluv1Ťvářet, didaktickou analýzou konkrétních mezipředmětových

vztahtl, odkazy naškolní izaétavaci p.og.u-, byť teoretický' MoŽttá by bylo bývalo stačilo i o něco méně

aktivit, ale opátrenych didaktickou uýbuuou pro učitele. Je to u práce takového charakteru škoda. Podstatou

závěreňné práce tohoto charakteru 
^áa1,t 

zejmétta osobitý didakticko-teoretický přínos, i když samozřejmě na

praktických příkladech. Cestou by bylo pokusit se propojit první, teoretickou část práce (která mimochodem

iakto zůstává jakoby bez vzÍahu k ié praktické a je příliš obecnou) právě s částí druhou. Zcela konkrétně ovšem'

Jinak oceňuji-uyrořou formální úroveň. Výkla bych jedině označení Přílohy na straně 234, jedná se o seznam

zdrojů pro drutrou část práce a celé to patří buď do pomámkového aparátu, či do použité literatury.

otázkak obhajobě: Jakým úska|ím může učitel čelit při didaktické práci s beletrií a filmem v hodinách dějepisu,

na coje potřeba dávatpozor?
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