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uĚrnprsNÉ purovÁxÍ po PLZEŇSKU, REGIoNÁINÍ HISToRIE
v DIDAKTICKÝCH APLIKACÍCH

Vedoucí: PaedDr. Helena Východská

Bc. Ilona Hrubešová si pro svou diplomovou práci vybrala téma s didaktickou tématikou.

Autorku zaqala především problematika místní historie regionu, v němž plánuje budoucí

pedagogickoi prófesi. Prácá je primárně metodická, pŤič,emž skvěle reflektuje v daných

'o.'uř'tóstech 
nejen historické učivo, ale také interdisciplínfuni vztahy a aktivizaci dětí

v edukačním procesu. Hlavním výstupem DP Bc. Ilony Hrubešové jsou aktuá|ní vzdělávaci
nabídky dostupné ve formě inspirací či ucelených didaktických aktivit na významných

kulturně-historických místech kraje. Téma DP je vybráno k velké spokojenosti didaktika'
tj. velmi vhodně a účelně.

Z hlediska obsahového představuje práce Ilony Hubešové přehledný, logický, detailní

a systematický celek. Metody vyŇáření, cíle i konečná struktura didaktických aktivit a

jednotlivých kulturně-historických objektů jsou pečlivě představeny v úvodu DP. Autorka

toncipuje své didaktické návrhy především vzhledem k moŽnostem využítí
interdisóiplinárních vztahi a náplni klíěových kompetenci - na rozdil od obvyklého modelu

přizpůsobení didaktických aplikací učivu j ednotliých ročníků.
jednotlivé kapitoly i dílčí didaktické aktivity prezentuje nápaditě, zajímavě, a především

tvůrčím způsóbem. Na DP oceňuji autorský přístup' orientaci v popisovaném prostoru i
v didaktické problematice, tedy jak a proč tento prostor interpretovat ve výuce z hlediska

klíčových hislorických témat ve qiruoji regionu a míst národní (či místní) hrdosti. Množství

nabízených edukačních aktivit i důkladná teoretická příprava' nabídnutá coby informační

zázemi pto učitele kjednotlivým kulturně-historickým objektům či tématům, nabizi

bezprostňdní moŽnost využitje v hodinách dějepisu. Navrhované didaktické aplikace jsou

výborným příkladem moderního pojetí výuky.
Předložená práce je zajímavá, původní a velmi prospěšná.

Z hlediska formálního obsahuje práce všechny poŽadované náležitosti. Poznámkový aparát

je použit vhodně a správně. PouŽitá literatura a ostatní informační zďrojejsou reprezentativní,

také rozváŽně a raóionálně výužity' Uvedené přílohy jsou zdařilé a vhodně ilustrativní.

Autorský styl llony Hrubešové odpovídá nárokům na odborný text, přičemž je práce i čtivá.

Stejně jako zobsahového, tak také z formálního hlediska, hodnotím práci velice kladně.

Otázka autorce: TeoreticktÍ argumentace na poďporu vyučovtÍní regionúlní historie je

celkem známa. Co je pro VtÍs osobně nejdůležitější a klíčové pro implementaci místních

regionálních dějin clo eďukace, byt' by znamenala ve vyučovdní dějepisu jistou racionalizaci

ve výběru témat z obecných dějin?

Diplomová práce Bc. Ilony Hrubešové je velmi zdařllým završením vysokoškolského

studia, proto ji doporuěuji k obhajobě s návrhem na hodnocení jednoznačně výborné.

PaedDr. Helena VýchodskáV Plzni 21.5.2018
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