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1. Cíle práce: Cíl autora není přesně Vymezen, nicméně z rozsáhlého úvodu vyvozuji, že

autorovým hlavním cílem je vytvořit didaktické aplikace vhodné pro učitele předmětu

vlastivěda se zaměřením na oblast Rokycanska. Cíle bylo dosaženo.

obsahové zpracování: Práce je dílem komparačním, didaktický rozměr je naplněn bohatě ve

druhé části práce, které předkládá několik zdařilých metodicky zevrubně vypracovaných

didaktických projektů.

Formální úprava, jazykový projev, přílohy: Práce odpovídá standardům vysokoškolské

kvalifikační práce, projev autor je slohově i stylisticky dobrý, s občasnými překlepy a zbytečně

komplikovanými větami. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Autorovy

bych vytkla příliš dlouhý úvod a nejednoznačné vymezení cílů práce.

Stručný komentář hodnotitele:

Předkládaná diplomová práce jako celek působí solidně občas trochu chaoticky. oceňuji

především část didaktickou.

V teoretické části autor řádně cituje, ale nic nového nám celkem nepřináší. Úvod je příliš

komplikovaný a prozrazuje vlastně celý obsah díla, chybíjasně definované cíle. Závěr je spíše

dílčím shrnutím, neobsahuje tedy tolik čtenářem kvitované vyvrcholení, či sdělení něčeho, co

jsme vyzkoumali, což ale jinak nesnižuje solidně zpracovanou diplomovou práci.

Didaktickou část shledávám jako zdařilou, většina didaktických aplikací je řádně

propracovaná, s pečlivým metodologickým úvodem. Velice zdařilá je především první

didaktická aplikace - Život- u vody, třetí didaktická aplikace _ Mezi nebem a zemí a pátá

didaktická aplikace - Po stopách ruské a americké armády. čtvrtá didaktická aplikace - Hrad

a zámek je spíše charakteru obecného a nevztahuje se přímo k regionu, i když samozřejmě

obecná spojitost tady je.

5. Připomínky: V úvodu chybíjasně definované cíle. Autor se zaměřuje na jednotlivé stavby na

Rokycansku, ale ostatní historie zůstává stranou, při rozsahu diplomové práce nicméně tuto

volbu pokládám jako pochopitelnou.

6. otázky: Uved'te alespoň jednu didaktickou aplikaci, která se věnuje nejstarším dějinám (tj.

nejlépe období pravěku či raného středověku) na Rokycansku.

z.

3.

4.

Navržená známka : Výborně

Vypracováno: V Plzni 10. ]' 201'9

o po ne nt : MřiďF ritzóúr-
t

sll0!A s 0ntilnlLEx

Zápatločesl<ri rtrrir'erzita v Plzrri
I itktiilrt pcql;191v'.i;l;.i /1

katedra historie //) I " * /
,/ ///ra 7,

/
1


