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Recenze diplomové práce slečny Veroniky Strakové 

 

SUEZSKÝ PRŮPLAV A MEZINÁRODNÍ POLITIKA  

Z HLEDISKA DIDAKTICKÉ APLIKACE 

 

Předložená diplomová práce, v níž autorka do jisté míry navazuje na výsledky své 

práci bakalářské, je dosti rozsáhlou sondou do současných světových dějin i představením 

možných metod výuky tohoto tématu na základní škole. 

Práce zahrnuje – včetně úvodu, závěru, seznamu literatury a cizojazyčného resumé a 

seznamu příloh 110 stran. Vlastní práce je členěna do dvou celků, rozdělených do možná až 

nadbytečné řady podkapitol. Výběr i zpracování obrazových příloh vcelku vhodně doplňuje 

textovou část práce. Práce se opírá o odbornou literaturu (historickou i didaktickou), vybrané 

internetové zdroje a několik publikovaných pramenů.  

Po obsahové stránce je studie vypracována velmi pečlivě, určitě by jí však prospěla větší 

kritičnost při studiu a využívání odborné literatury. Hrbkova práce z roku 1966 a přebírání 

jeho marxistických blábolů do vědecké práce rozhodně nepatří. Ani středoškolské učebnice 

Goldsmithovy nepředstavují právě odbornou literaturu. 

 Poněkud lepší dojem vyvolává didaktická část práce, ovšem její teoretická část je 

možná až příliš rozsáhlá. Bohužel fakt, že stěžejní části didakticky zaměřené práce – tedy 

didaktické aplikaci – je věnováno méně než patnáct stránek, nepůsobí příliš vyváženým 

dojmem. Pokládal bych za vhodnější, aby již jednotlivé teoretické části textu předložené práce 

byly propojeny s jejich možným využitím ve výuce. Striktní oddělení „teoretické“ a 

„praktické“ části práce naznačuje nevyváženost práce. V tom tkví námitka proti koncepci 

předložené práce. Takto pojaté téma nepřináší, ba ani nemá přinášet nějaké nové a zásadní 

poznatky z dějin či politologie, kterým je navíc již věnována práce bakalářská. O to více se 

však autorka měla pokusit posílit avizovanou didaktickou část práce.  

Diplomovou práci přes uvedené námitky doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako dobrou. 

  

 

 V Tlučné, 20. května 2013                                                       Miroslav Breitfelder 

 
  


