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Hodnocení diplomová próce
pono Bc' Ádomo Vóchy

METoDyvýuryoP,oLTTT.crÝcuPRocEsEcH50.LET
NA PLZEN sKYcHZÁKLADNÍCH šrouÁcu

Výuka nejnovějších dějin no zóklodních školóch , zvlóště pak 2. poloviny 20' století' poŤří

prozoŤím k problemotiita;šímu o v mnoho přípodech l.n!.na oblíbenámu čosovámu úseku

ve výuce.Může jít jok o důsledek osobních' pr:ef erencí učitelů dějepisu' který se promítá

i do šVp, tok o neáosŤotek odborné didxoiiclé literoŤury, sŤejně joko rozdílná kvolity

učebnic. MoŤeriálů, dokumentů i did"kti;k'ch pomůcek j" .'obecné 
rovině - dostoŤečné

množství. DipIomovó próce pono Adomo úa.ny, zaměřLnó no meŤody výuky politických

procesů 50' let, ie'proto' vítoným příspěvkem ŤáŤo problemoŤiky' Cenný je i pro

provedený terénnll uirt um, z.1,nénl 1eho rozsah, sŤejně grafické o Ťobulkové

vyhodnocení.

Autor, který v úvodu objosňuje důvody svého zójmu o ŤoŤo období a jeho

"interpreŤaci" no róklodní.h istředníčh školóch, provedl _ kromě stručná historická

chorokterisŤiky zkoum anéhoobdobí - rozbor odbornté liŤerotury o metodických podklodů'

Velmi zojímovó je i jeho - byŤ' snod sporné, nikoliv všok subjektivní - hodnocení učebnic

dějepisu pro 9. ro;nit< zóklodních ;r.oi. rojitolo věnovonó šVP no vybroných plzeňských

školách je povýtce spíše jejich zdořilým popis-am, ne.Ž analýzou' Výsledky somotného

výzkumu, provedeného ro.^ou dobře př'rproruného elekŤronického doŤozníku' jsou toká

spíše popisný o jistě by sŤóly zo nIuáší'rorbo', zejména v oblosti metod jednoŤlivých

vyučujících, přípodně nóvrhů- řešení.Slobinou výzkumu, kteró všok v Žódnén přípodě

najde za jeho ouŤorum, je i skuteč nost, Že učittelé, kŤeří výuku doného období spíše

opomi;"ii,provděpodobně-nožódostovyplněnídoŤozníkunereogovoli.

Po strónce formální se outor nedokózal vyhnout řodě prohřešků proti české

gromotice i stylisŤice. Pochvolu noopok zaslouží ož výtvorn é zpracování a přehlednost

ir af ťl, kt er é d emo nst ru j í výs l ed ky pr ov ed eného výz ku mu'

Diplomovu próci pono Adomy Vóchy doporučuji k obhojobě o novrhuji hodnoŤit ji

joko velmi dobrou.
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