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PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.

P.ecenze d íp lomové próce

slečny Bc. rlony Hrubešové

oĚ.reprsruÉ purovÁt tÍ po PLZEŇsKU

REoIoNÁulÍ HrsroRIE V DIDÁKTI cKÝcH APLrKAcÍcH

Diplomová práce slečny Hrubešové je již svým zaměřením a pojetím z větší částí studií

kompilační a do jisté míry vlastně sumarizující. Autorka popsala historii plzeňského regionu a

na ni navázala některé jeho významné památky a pamětihodnosti a získané poznatky

promítla do nápadů, návrhů a námětů pro výuku dějepisu na ll. stupni základních škol dané

oblasti.

Diplomová práce zahrnuje _ včetně úvodu, závěru, seznamu pramenů a literatury,

seznamu příloh a cizojazyčného resumé 94 stran" Je členěna do tříkapitol, dále rozdělených

do řady dalších podkapitol' Výběr i zpracování rozsáhlých, zejména obrazových příloh více

než vhodně doplňuje textovou část práce. Práce se opírá o odbornou líteraturu, relevantní

internetové zdroje a vlastní terénní výzkum'

Po obsahové stránce je studie vypracována velmi pečlivě. stěžejní části didaktické

práce - tedy přípravě využití v hodinách hodin je věnována dostatečná pozornost, která se

mimo jiné projevuje i v množství připravených a někdy až příliš rozsáhlých učebních

materiálů' Prolínání,,teoretické" a ,,praktické" části pokládám za vhodné, možná by stálo za

úvahu propojenívýkladových (obecných) částítextu s jejich moŽným využitím ve výuce'

Takto pojatá historie Plzeňska samozřejmě nemá přinášet nějaké nové a zásadní

poznatky z regionálních dějin' Je proto potěšující, že se autorka úspěšně pokusila zdůraznit

didaktickou část práce. Věcných, stylistických i gramatických chyb se diplomantka dokázala

vzásadě vyvarovat, a tak zbývá jen dvě všetečné otázka. Jak souvisí buddhistická stúpa u

Těnovic s plzeňskými dějinami? opravdu si autorka myslí, že všichni budou na exkurze

vyjíždět zPlzně?

Hrubešové doporučuji k obhajobě a navrhuji
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Miroslav Breitfelder

Diplomovou práci slečny Bc. llony

hodnotit ji jako výbornou.

V Tlučné, 31. května 2018

Sedldčkova 3g, 306 tg punŇ; tel':+420377636602; fax:+420377221612
E - mail : mb r eitfe @ khi.zcu. cz ; S KYP E : epikteto s ; M O B IL : + 42 0 6 0 6 B 3 47 3 6

soukromě: Bažantnice 799, 330 26 TLUCNA


