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KoNCEPT MINULoSTT VE sTARoVĚré nezoPoTÁMII
Á MoŽNosTI JEHo wvŽr:iÍ VE VýUcE oĚ.leprsu

Netradičně pojatá diplomová práce se na vysoké odborné úrovni zabývá vnímáním a chápání

minulosti v někdejší Mezopotámii, má však i významný didaktický přesah, neboť se věnuje i

otázkám jak pracovat s informacemi o minulostive výuce dějepisu ijak je začlenit do celého

procesu vzdělávání.

Diplomová práce zahrnuje - včetně úvodu, závéru, seznamu pramenů a literatury,

seznamu příloh (Seznam obrázkŮ, tabulek, grafů a diagramů) a cizojazyčného resumé 48

stran. Je členěna do dvou kapitol, dále rozdělených do mnohovrstevné řady dalších

podkapitol. Výběr i zpracování rozsáhlých, zejména obrazových příloh více než vhodně

doplňuje textovou část práce. Práce se opírá o značné množství odborné (včetně vlastních

publíkací) i didaktické literatury a relevantní internetové zdroje. Několik příloh dobře

doplňuje problematiku zachycenou V textu,

Po obsahové stránce je studie vypracována velmi pečlivě. Čtenáře mj. zaujme i

prastará snaha na|ézat v minulosti poučení pro dny příštL stejně jako nikoli zapomenutá

snaha o manipulaci s historickými fakty' Na tyto paralely autor poukazuje i v didaktické části

své práce. Didaktické část, kte-rá se mimo jiné opírá i o RVP, je spíše teoretická a ne vždy

navazuje na předchozí odborný text' Ten by určitě mohl učitelům posloužit jako východisko

zajímavých úvah jak o výuce dějepisu, tak o historii samotné.

Určité nedostatky vykazuje práce z hlediska formálního. Není, byť těsně, dodržen

počet předepsaný stran a také citační úzus katedry historie (norma lso 690)'

Diplomovou práci pana

hodnotit ji jako výbornou.

Mgr' Pavla Krále, Ph.D' doporučuji k obhajobě a navrhuji
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