
i:.::::::'.j "'r.. . 1-t1,.1\!l

L'-Ea:-i1*i.' í

ill\!'l.i il;ii'íV

irr ii;{.lMl

Kateďra fristorie

Qfrar. %.iros fav Ereitfe [ďer, Qfi.o.

Recenze diplomové práce paní Dagmar Babušíkové

ruazÁpRoruĚlší uĚsro črcH v pnouĚtvÁcn čnsu
HlsToRtE nše vr vYučovÁruí vnsrtvĚoY

Předložená diplomová práce reprezentuje pokus o didaktickou aplikaci regionální

historie do výuky vlastivědy na J-. stupni základní školy. Konkrétně se jedná o zmapování

dějin města Aše a přilehlého regionu _ Ašska s důrazem na specifické postavení v dějinách

českého státu.

Přirozeně se jedná o práci kompilační, i kdyŽ z poměrně velkého počtu zdrojů' Rozsah

a zpracováníteoretické části práce do jisté míry zastiňuje její druhou, didaktickou část, a tím

i nikoli nevýznamný cíl celé diplomové práce, tedy didaktickou aplikaci. Je to však zdání

klamné, neboť praktickou část práce tvoří velmi nápadité pracovní listy doplněné

didaktickými pokyny pro vyučující. Jen i nejsem zcela jist, zda - v některých případech _

nejsou pro žáky na prvním stupni až příliš náročné. Teoretickou i praktickou část práce velice

vhodně a doplňují přílohy, a to jak archivní, tak soukromé.

Práce zahrnuje - včetně úvodu, závéru, cizojazyčného resumé, seznamu pouŽitých

pramenů a literatury a seznamu příloh sto šest stran. Seznam příloh je číslován zvláště. Text

práce je členěn do dvou kapitol, z nichž je jak kapitola ,,teoretická", tak praktická tematicky

přehledně rozdělena na podkapitoly. Diplomová práce se opírá o vcelku dostatečné mnoŽství

odborné literatury, současný tisk, relevantní internetové a elektronické zdroje a v menší míře

o některé materiály archivní pováhy.

Po formální stránce práce se diplomantka dopustila několika Syntaktických

prohřešků, a to i v pracovních listech určených žákům. Diplomová práce paní Dagmar

Babušíkvé jako celek však odpovídá normám a požadavkům, a proto ji doporučuji k obhajobě

a navrhuji hodnotit ji jako výbornou. tr ,
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