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Vedoucí práce: PaedDr' Helena Východská
Veronika Babková si pro svou' diplomovou práci vybrala odborně didaktické téma.
"Reflexe" v názvu absolventsk é prácej.' o..*: ,íá ;;j-.m, který vystihuje hlavní hodnotupředloŽeného textu' Hlavním cílá autorky bylo mirio'iiné, ,,... postihnout, nakolik učebnicedějepisu odráží historicke bádá"t, ,onjiiir;;-;;;;;; doby a ideologie...,, Života dílo JanaHusa vučebnicích a také další'mo.žnosii pedagogi.tor'o využití io'rráio',e' atu analyzujeautorka velmi systematicky a přesvěd čiuě, zr'r"ď.tí""pr'cniu,rto.ei'y"ř"ir,: proto považujipředloŽenou absolventskoú praci zaúspěšnou. T;;;;;;'oleno nanejvýš vhodně.
Z hlediska obsahového představuje práce Veroniky Babkové soubor několika č,ástí, znic;lžprvní se velmi podrobně zabýuá"analýzou po,rzity.í.etod práce a inÁrmačních zdrojů'Metodologická 

{iv.taya u 'p.tri"y 
systém p.á.. ;.ou ' pr.ár"z.'o. textu zjevné.V následujících kapitolách pá.tu|uj. ;;"'k" ii'rá'"i"gicky a oasteonc tate tematickyvrozboru 

"druhého života"Junu'Huru, a to především , hl.dirka školního vyučování apředmětu Dějepis' Co se týče ostatních oblastí reflexe Husovy osobnosti, autorka sicenemůŽe 
"přinést" věcný a ucelený obraz o krásné iit".ut*. či ostatníc h žárlrech, jež bypředstavily dobovou úioveň bádiní a interpretace tématu ,,Jan Hus.., avšak připomíná ahodnotí však ty u1er9cJ<i noei"y, tt..e jsoy qi_aat,i.iv vhodné pro využití ve vyučování.Pffkladem jsou umělecké-filmy, ;;"i' rolu 1955 adruhí z roku 2015.Hlavní náplň DP' analý"u u8ótoi.'-iJ^ř:"í:á*" .'rr.maticky, věcně a přesvědčivě.

Jff:H#*l i'Íj:ffi '"xffi ff.*ám 
o u s atro uo i ro.,n ar,'c uy,áunffi i, fi nálni c e l ek j e

Z hlediska formáIního. obsahuje práce' všechny požad,ované náležitosti v míře uspokojivé.PouŽité informační zdroje ;'áu'řar. ,tou.árrJ ue.uni.oue provenience dostatečněreprezentativní' představují \iierámí i 
.elektronickJ ;;;;" y poznáni. Pozniímkov ý aparát jepoužit správně' práce obsahujei aaisi új..!i d9pffiíď 

.materiáiy. Grafické zpracování i
JÍff:'fi:?JJ!l.''**''ů"': "r'óá'e' V DP ouiu, ná.r' aziÁ ďrobř-.ňrur,^které však

otázka autorce: Můžete na základě dtouhodobé práce s problematikou Jana Husavyjádřit názor na ideální oiaatuůo pojetí toto olornosti v moderních učebnicích?Jakou metodiku či edukačni cir tJio tapiioly byste oun"nu pro současné kurikulum?

,?T"TffiJíťiHilí:|:IL?řjj"':'ť;.f;::xi'#ffint" vysokoškolského studia, proto
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