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".'*u_íffi.uuDagmar Babušíková si pro svou. diplomovou práci vybrala didakti cké téma,ve kterém prostřednict
historie Aše
vlastivěda"L'áTiil:?'",f,"#ll'ff 

:',",l'fi ;a;ťlffi :ťilx,l'.,J[T:,T*ti;a jeho svět.
výukových..:*TT":::'1f 

llT","",#.'''::T,i::};'Tl,H#J?-;ffi 
ilT[:l,T,T"";;;;ffi josobností' kulturně historických památek a ttadic této lokalř, i"r* je vzhledem k absolvovanér

studijnímu přogřamu autorky (Učitelství o." i. ,i"o. n zŠ1'nol"oo ouo.;o,s vhodně'Z hlediska obsahového je práce Dagmar Babušíkové skutečně hodnotným celkem. První část, která
zjevně určena
přehlednýc' .,j'J *::;i::1L?:gům' 

je teoretiJetro zaměření a autorka se V ní zab.yvá zpracování
1ivota 

oiyčejných lidí, a ,,;;ň:,ů';::; i!;,,;n;ílem 
bylo zdůraznit:lé. části ,, ,ojfurrortt běžnélbyla práce naplněna zcela. 

"--'-"/ Jw LuL pll,tlzlr deÍem"' " (DP, str. 7). Z hlediska ro".ulonuných cílAutorka prokazuje vprvní části DP schopnost vybrat,.posoudit' zpřehlednit a ucelit dostupné informačr
zdroje' dáIe vyložit příčiny'oJuuíu důslďky *:á,ii.ri*;r1.'n *ď*'r'e-gionatnich dějin, a ve výsledku ta]
o těchto dějinách vytvořiipř'r'r'Jny text' Přestoz. ,.i.o."rických častecňP si je autorka jistě ucao-u, z]

iilffi'#""tJff:jilHJ ;1i'ua 
přehlednáio'i,,u"", r'oa*t- 

'auc..enou verzi historicko-odbornt
Ve druhé - aplikované části přináší autorka řadu původních návrhů na praktické metod ické využití. Tatto
praktická část je předkládánu 

"']ro'n'e kornptetního ..lku, který se Áiň^ u-,akýchkoli úprav přímo sÉi
součástí kvalitních učebních 

'u"''u"i pro práci ouril terénu, V muzeu či v celodenni pro;ettové výuce

'1!ffffiJi;:#.i!!,?xť::^:,,::::;,,:|:i:'5; "r.,l"i'r 
j,;;;;yšlené' kladou at,u,na přímé

;:1''f#\:,^r^T:,ff.1',"-T*","ffi 

''ť'H#*ť#:i.#;:j#n:lJ''.T'*{T**rff
Zhlediska formálního obsahuje pr6.ce všechny požad'ované náležitostr vmíře uspokojivé . Požad,ované

ť:y';x;i]i^^r:Z:;.1''"-:';**i r#*''T'T;ff 
Použitéo,u',*" a'iteratva(stejně jako ostatníPoznámkový aparát^odpovídá oio"."u*"'n 

"",.,1,;;il" lffi|i.3-ir#'JJ.:*; j.,:ilk""";...,fipráce (na sfu' 38 a 39 začínáuu'o''t'u oo známkypod čarou nevhodně označením odkazu ,,Tamtéž,,, což je
chyba, kterou odkr
vhodnou irurourir]'|ji 

do kategorie překlepů) T'"t oor"iu;. další vhodnJ aoornu;r. í materiály' které majíj azykov ý ch;#il'.iT*ťíJ1fi i";rlffi xff .:'ů**$'ionstatuj 
i, Že ant' zhl edi skaotázka autorce: MěIa ;.t" -ozo,S jakým 

'yrl"or..m ? 'st ryzkoušet v praxi některou z navrhovaných metod práce?
Diplomová práce Dagmar Babušíkové je velmi kvalitn.doporučuji k obhajobě s návrherrr;;;;;'"."ní výborné 

završením vysokoškolského studia, proto ji
V Plzni 11' 5.2015 

PaedDr. Helena Východská
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