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Bc. Yvonne Mašková si pro svou absolventskou práci vybrala téma, které přesahuje její

původní studijní zájem o dějiny pravěku z oblasti teoretické do oblasti didaktické aplikace

této problematiky ve vyučov ání na školách v regionu autorčina rodiště. Primární bylo pro

Yvonne Maškovou teoretické studium různých informačních zdroji k dějinám

severoplzeňského prehistorického vývoje a následně pakjeho aplikace v řadě didaktických

aktivit určených pro vyučování dějepisu na II. stupni zŠ ei v nižších ročnících viceletého

gymnázia'Hlavní cíle DP autorka jasně strukturuje v precizním úvodu' Z pohledu vedoucího

byly týo cíle v předložené absolventsk é práci naplněny beze zbyku' Lze jen konstatovat' Že

téma DP je lybráno smysluplně a účelně'

Z hlediska obsahového představuje práce Yvonne Maškové pro hodnotitele příjemnou

příleŽitost vyjádřit pochvalné stanovisko ve všech ohledech náhledu na předloženou práci' DP

splňuje moje představy o kvalitní odborné i didaktické průpravě absolventa Učitelství

dějepisu. Autorka dokazuje schopnost vybrat a interpretovat informace z odborné literatury (a

dalších informačních zdrojů) a následnou dovednost zpracovat je do vhodných metodických

forem' Návrhem širokého, vrstevnatého a dlouhodobého projektu přesvědčuje o své

didaktické nápaditosti i promyšlenosti všech navrhovaných dětských činností, ať už je učitelé

využijíjako celek (ve fcrrrrě zrr'líněného projektu), nebo ve formě jednotlivých zajímavých

didaktických aplikací, které vyhodnotí jako vhodné pro své edukační cíle'

Didaktické návrhy autorky hodnotím jako rrynikající, vysoce přesahující běžnou a

uspokojivou práci studentů.

Autorka dokázala mimo jiné akcentovat v tak úzkém tematickém celku, jakým jsou dějiny

pravěku, interdisciplinární vztahy a klíčové kompetence využitelné v celé vzděIávaci oblasti

Člověk a společnost.

Z hlediska formálního obsahuje práce všechny poŽadované náleŽitosti v míře zce|a

uspokojivé . Zavýbornou považýi ana\ýzu použitých informačních zdrojů. které autorka

předkládá v úvodu DP, poznámkový aparátje použit správně a účelně, práce obsahuje i další

doplňkové materiály. V oblasti formálního hodnocení s potěšením konstatuji, Že nenacházím

jazykové nedostatky'

otázkaautorce: ve své DP odkazujete u každé zdílčích aktivit na klíčové kompetence

(formulované v RVP). Nemyslíte, že pro praktickou práci je tento zámér zbytečný?

představuje velmi kvalitní završeni

P|zni, proto ji doporučuji k obhajoběDiplomová práce Bc. Yvonne Maškové

vysokoškolských studií fla KHI FPE zČu v
slednoznačným návrhem na hodnocení výborné'
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