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Bc Daniela Burdová si pro svou diplo'nov.o,' práci vybrala odbomě historické i didaktické

téma" v němž analyzr:je možnosti zprostředkování místní regionální -lristorie 
v cčjepisné

1firce. Téma je rvoleno vhodně, reaguje na moderní didaktické trency a na pc:'::davily

p'rohloubeaí pcznat}<ů o regionání lústorii v současné škokrí praii. Té*la vclice cli',';il;''hoť.ii'"!

re1' *ltu; e p,c ža.d ar'ky lcriiar] ární reťornr3' č eskállo š}<olství-
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formy pr.á,le r.yu:iír.ány přeci,':všim vc vyr-rčování vlasiivř,Jy na I. str:prri ZŠ- Ar3'rrr'rcrri;'

pedagogů vyšších sfupřrů škol, které by se jistě týkaly časové naročnosti přípravy a ryuŽiti

této metodiky, překonává autorka právě konkrétním výběrem pověstí a didaktickými

aktivitami kjejich zrrění. Je ďejmé, že autorka si uvědomuje velmi široké pole ve v'iužiti

regionálních příběhů kozvláštnění dějepisného vyrrčování, což sama konstatuje: ,,uyedené

způsoby prezentace regionálních pověstí (...) nevyčerpaly ani zdaleka všechny možnosti, které

tato prablematika nabízí..-" . V metodické oblasti jsou moŽnosti tvůrčí práce však tóměř

neomezené, proto chci konstatovat, ŽeDaniela Burdová v tomto smyslu své tvůrčí dovednosti

roáodně prokázal4 a to velmi chvályhodně. DP je přesvědčivá' pečlivá' zajímavá a

ruznorodá.

DP v podstatě splňuje mé představy o zvládnuté teorii i praxi odborně didaktické práce'

Pokud by Daniela Burdová pokračovala po absolvování boru historie v učitelské prÍxi s tímto



přísfupem k pedagogické přípravě, jsem si jista že nesporně vzbudí v dětech vellcý zájem o

dějiny.

Z hlediska formálnÍho obsahuje práce všechny požadované náleŽitosti v míře uspokojivé'

Poznámkový aparat je použit správně. Použita literafura spolu s vyrřiým učebnicovým

textem apod. představuje v podstatě dostatečný soubor. obrazové přílohy mají velmi dobrou

úroveň.
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