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Bc Alena Denková si pro svou diplomovou práci vybrala didaktické téma, ve kterém

na praktických ukázkách v5,}tvarných děl z období národního obrození rozptacovává metodiku

vyučování českých dějin. Nápad na propojení obou studovaných aprobačních předmětů

autorky je velmi zajímavý a původní. Hlavním cílem DP je nejen návrh na vhodné

zprostředkování historického obsahu v hodinách dějepisu, ale také využití zážitkových forem

A rozvíjení estetického cítění žáků. Ve zpracování tématu je zŤejmé autorčino zaujetí pro

propojení dějepisu s vývarnou výchovou. Téma je zvoleno účelně a nanejvýš vhodně.

Z hlediska obsahového představuje práce Aleny Denkové celek, v němž autorka

postupně naplňuje zámět sloučit klasickou éru českého malířství, tedy 19. století, Se

zajímavými či klíčovými událostmi českých dějin od jejich počátku až do aktuální doby.

Autorka zvolila cestu vybraných kapitol: o národním obrození' o vývoji v1,.tvarného umění v
19. století a také o stěŽejních autorech, kteří se ve svých dílech českou historií nechali přímo

inspirovat. Jsou jimi Václav Brožík, Josef Mánes, Mikoláš Aleš a Vojtěch Hynais.

Medailonky autorů nás vhodně uvádějí do specifik jejich tvorby - výběr jednotlivých obraztt

pro edukační účely pak působí logicky' pochopitelně a účelně.

Didaktické aplikace jsou navrženy kreativně, oceňuji ieiich obsah i formu.

Z hlediska formálního obsahuje práce všechny požadované náležitosti v míře

uspokojivé. Poznámkoý aparátje pouŽit správně, práce obsahuje i další účelné doplňu.jící

materiály. Použitá literatura je specifická právě s ohledem na využití vývamých děl pro

vyučování dějepisu, obrazové přílohy mají výbornou úroveň."

Otázka autorce: Všechny autory i jejich díla jste jistě lybírala pečlivě a
s vědomím svých edukačních cílů. Domnívám se, že jeden z nich Vás jistě zaujaI

nejvíce... Který to je?

Diplomová práce Bc Aleny Denkové je kvalitním završením vysokoškolského studia,

proto ji doporučuji k obhajobě s návrhem na hodnocení ýborné.
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