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Cíle práce:

Autorkasikladezahlavnícílprácevytvořenímetodickéhonávoduvybraných
památeknaBlatensku,kterýbybylzdrojemdidaktickéinspiraceproučiteledějepisuvtéto
lokalitě' Autorka se během psaní dopustila několika závažných chyb, které bohužel musím

označit jako plagiátorství. Dále pak další dílčí nedostatky, jako nepříliš jasně definovaný

název, který je poté zúŽen pouze na tři vybraná místa' Rozsáhlý úvod' který však spíše

spojuje něko|ik kapitol, které by měly být samostatné' Rozsáhlé citace přesahující jednu

stranu - tj. doslovný přepis pověstí a údajů, kde postrádám jakoukoliv vlastní invenci'

interpretaci a anatýzu. Dále pak dlouhé úseky, které jsou zkopírované přímo z internetu bez

jakéhokoliv citačního označenÍ'

obsahové zpracování:

Prácejedílemkomparačním,vědeckýrozměrjíměldodatpředevšímsamostatný
tvůrčí přístup, tj. Vytvořenívlastních didaktických aplikací' Chtěla bych proto práci posuzovat

ztěchtodvoupohledů.Zaprvétedyzhodnotitpopisnouhistorickoučástvybranýchmísta
pak jejich navržené didaktické aplikace - kapitoly nesou název: Vodní hrad Blatná' Rybníky

na Blatensku, Keltské svatyně' obě části kaŽdé kapitoly shledávám jako komparační'

s nedostatečným citačním aparátem, bez jakékoliv osobní invence'

Formáiní úprava, jazykov'ý projev, přílohy:

Prácenaprvnípohledodpovídástandardůmvysokoškolskékvalifikačnípráce,
bohuŽelvětšinatextujeopsaná.Dlouhépasážejsoupřevzatézcizích,především
internetových zdrojů. Autorka necituje, přejímá slovo od slova' dokonce i některé didaktické

aplikace jsou převzaté z cizích zdrojů, bez uvedenítohoto zdroje!!

Stručný komentář hodnotitele:

Předkládaná diplomová práce nesplňuje nároky kladené na vysokoškolskou práci'

Zaměřím se nyní na detailní rozbor první kapitoly, která nese název Vodní hrad Blatná - část

l-{icfnrip ís 14_20.) - s. 15-17 - souvislé doslovné převzetí textu z internetového odkazu:
Historie (s, L4-20.)

bez udání tohoto zdroje, s' 19_20 je



přeVZáta část z http://www.zarnek:!latna.c?14'nrek-blatna-historie.php bez udání tohoto

zdroje a část z http://www'zamek-bIatna'czlzamek-bIatna-park.ph8 bez udání tr:hotŮ zdroje '

Část Pověsti {s' 21-2a) jsou doslovnými přepisy povóstí. Tyto přepisy jsr:u sice citované, ale

rozsah citacíje nestanclartní pro vědeckou práci, tj' ne ní příhodné cituvat ceié pověsťi, bez

jakékoliv vlastní intepretace, nebo alespoň částečného převyprávěni' Další část této první

kapitoly - Didaktická aplikace |s.27- s' a3)je takó bohuželz části přejata bez uclánízdrr:jů.

Například hned s. 27 je celá přejata z http:1/www.zamek-blatna.cŽ2e]IgI!-blatna-

prr:hlidkv.php, opět doslovně bez jakékoliv viastní invence a udánízdroje. Dále pak s' 31 a s'

35-36 jsou opót oe itovanÓ povósti, kte ré již byly v doslovném znění uvedeny na 5, 2I-24.

Didaktrcké aplikac* ze s' 32-33 jsou téměř doslovně přejaty r cizí diplr:nrové práce!l

opět lze najít na internetu: https://is.muni.czlth/674],5/pedf mldinl pdf-2Q07-]. rn.txt.

Tulo skutečnnst hocJnotím ještě nagativnóji než praxi přejÍnrání historických ťaktů bez citacÍ,

čímž se vyznačuje teoretické část této kapitoly, Historická fakta vtomto lypu práce autorka

nemusÍ samozřejmě,,vyzkoumat", přejÍmání historických faktů je běžná praXe, ne však

způsobem, který 1e pouŽit v léto práci. Fakt, Že autorka přejímá i didaktické aplikace se nli

však jeví jako daleko závaŽnější, plotože právě vtomto mě| být základni přínos autorčina

díla'

Také druhá kapitola _ Rybníky na Blatensl<u * je zpracovartá ve stejnóm stylu.

Další s.44 je přejata z: http://www'mesto-blatna.czlvolnv-cas/informacni-centrumlrVbarstvi-

na-blatenskuf, s.45-51 je přejata z http.://www.lnare-qbec'cz/z-histoíie-rvbni.ki]rstvi-nfu

Inarsku/d_t3_o4lp1=1327 doslr:vně bez udánÍ zdroje. Celý pracovní iist - Byby (s.60-63) byl

přejat od Mgr. Alena 5hánčlová, která jej vytvořila v rámci projektu DUMy|, taká dostupné

na internetu.

Didaktické aplikace (s. 90_9a) jsou též s mírnými úpravami přejaty z vypracovanéhr.l

pracovního listu, kte rý je dostr-rpr":ý na inte rnetu pod názve m 2 15 Jarníbvlinv - specskq]v.cz

v doc. úpravě. Krásná dl.laktick* aplikace na s. 98je zcela pře kopírovaná

z: http_://www.0r!k.czlkssrazenj1prq.rlísr \9llqyc'l"pdf bez uvedenízeJroje.

0tázky:

l( takovéto práci bych se pouze autorky chtěla Zeptat, zdali některou aplikaci vymyslela

sama?

Navržená známka: NedoporuČuji k obha.jobě
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