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V ťlvodu (s. ó_7) autor přehledně naznaču.ie strukturu práce a jasně vymezuje její c.íl.

V kapitole nazvané Historie audiovízuáIní edukuce (s. 8_l4) zmiriu'ie mj'ťvo.i ve Spojerrýclr

státech, Velké Británii a Něrnecku, 7.ajínaxá.ie také podkapitola <l české arrdiovizirální

eclrrkaci. Vtlalší části (s. l5_ls) se pokcruší deflnovat po.iem ''audiovizuální", hovoří o

audiovizi vsouvislosti s l(ánrcovým vzdělávacínr programem. Ve čtvrté pasáŽi (s. l9*32)

popisu.ie psychotogické aspekty audiovize a její metodiku, dále např' současné audiovizvální

učební pomůcky. Patnrá je autorova dobrá orientacc v dané problcrrratice. Nebojí Se

vvjedřovat vlastr'rí rrázory a stanoviska. Následující kapitola (s. 33_35) je zaměřcr1a na

nroŽnosÍi audiovizuální edukace v moderních dějinách. Ztexttt vyplývá z.namý Íhkt. Že

soudobé dč.iiny .isou dtileŽitýrrr térrratetn' kterémrt je ovšenr na našich školách dlouhodobě

věnována nedostatečná pozornost.

Skutečný přínos diploniové prác,e slrleclávánr v dlouhé kapitole' jež nese trázev

;|nulýza .jednolliv!'gfu podclb QudiovizuálníhO ,sdělení a núvrh), didaktic,ké ctplikttce

v moderních dějinťtch (s. 36-7l). Arrtor zde rozebírá jeclnotlivé drulry audioviz'rrálních sdělení

a ke každénrtt navrhuje vlastttí didaktickorr aplikaci. Poutar'á je předevšínr počáteční pasťtŽ

včnol,aná lrranému f'ilmu a seriálu, kde jsou uváděny konkrótní příklady vhodné pro v-vužití

při výuce a zároveň se objevuje upozorrrění na nutnost Y}"virťoYÍrt se případné prr:paganc1y. Za

originální považrrji zvláště projcktové vyučování spočír'ající ve vytvářerrí filrnového plakátu

(s. 45-a8), přiblížení kažcloclennosti prostřcdnictvím dobových reklam (s' 53_54) či vý'ukrr

konce druhé světcrvé války pomocí hudebního videoklipu & 54_5ó). Atttor sc rrlj. podrobně

zanrýšlí také nad možnostmi dnes r,elnri popu!ánrích p*čtračových her. je si vědonl rizik, ale

viclí i pozitiva. Výše uvedené náměty svědčí o jelro kreativitě' řadtt z nich rnůže porržít

v budoucí praxi.iak on. tak i rnnozí jiní učitslé.



V pořadí sednrá kapitola (s. 72) se stručně věnuje názorůrn rrčitelů dějepisu na

ar"rdiovizrrální edukaci. Yycltáz-í z deseti dotazníků. které vyplnili pedagogové ze základních

škol a víc'elesch gymnázií zPlzeňska a Prahy. Snaží se vyhodnotit získané odpovědi' Počet

rJcltazníků je sice nízký, jedná se však pouze o doplIiující aktivitrr, jeŽ nemá pro celkové

v1z n ě n í zko ir m a né ho té rrr atu z{sadní v ýznaln.

Práce obsahuje r'šechny náležitosti, nechybí anglické resumé (s' 75) ani seznam

pouŽitých zdrr:jťr (s. 76*8l). Poznámkový aparéú je v pořádku. Autor vyuŽívá dostatečrré

nrnoŽství litcratury" která jc doplněna o internetové i další zdroje. Text je ětivý. bez větších

stylistických ěi pravopisných nsdostatků. Pozitivem je rovněž multimediální příloha" v n1ž lze

naiít didaktické aplikace, ukrízky a jiné materiály.

I'ředkládanou diplonrovou práci Jakuba l{arrzlíčka považuji za zdařilou a doporučuji
ji k obhajolrě s lrodnocerrím výborně.
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