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RoKYCANY oD VELKÉ vÁt KY Do soUčASNoSTI
REGIONALNI DEJINY 20. STOLETI

A JEJICH vvvŽruívn vyučovÁxÍ nňrpprsu NA Zš

Vedoucí práce: PaedDr. Helena Východská
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I-ukáš R.ada si jako téma pro svou diplbmovou práci vybral odbonrč historické a metodické

zpracovár'ií mís1'ní regioní.lní ltistorie, a to vjtjím r-rejproi:le;netičt,išínr segnientu - včásti

nejrror.čjšíclr cčjin. l{isic:icl..ó pcziatl..y o pcsleirrím sialelí, aiespoii 1, pojetí q,učování naZŠ

c v n]žiíclr ročnícícjr vícei':lýcir gyi:n-ií, je r'elnii l,hocné ,'stavěi" právě na regionálních

sii!_''''is;ostťci:. Či:o]i;í p;Í}:. rrš:li i;od..:t,ri,í'c}1 f.'."'; p;íce v',tlŽír'á bci.užcl nriilimálně. Téma
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i,:i':1;}:.lJ,t-rj: ii,il::;,ií ii:::.:r'l j]-clli'c':.li l-,: :'"l]l.dl c._'st':i;ltýclt oiilcrlrýclt ::dr.iů (ríser:ln;':'.l'

lunotnýcir, el';ktronickýcii i or'í,lníclr prair',:trů a literatur,v). V téio části DP arÍcr přesvčdčir'ě

prezentuje dějiny města od začátku 20. století do současnosti, a Ío zrizných hledisek -

politického, hospodářského, urbanistického, sociálního... Přesvědčivost a zajímavost textu

vypl;ývá zt&zných forem práce a pečlivosti autora, přičemž nejvíce bych chtěla vtéto

souvislosti upozornit na výborrrě vyuŽitáorální sr'ědectví panrětníků. Pro druhou - aplikovanou

- část autor zvoiil návrhy konkrétních vyučovacíclr forem. Sleduje tak především jeden

z hlavních cílů DP, formulovaných v úvodu: ,,Zamýšlel jsem se také na formami itnplementace

regionálních dějin do výulqt dějepisu, a to předevšínt v těch kapitolách, které považuji

v současných kurikulech za problematické, totiž v tématiclEch okruzích moderních dějin (...).

Mým druhýtn cílem je (...) zhotovení řady návrhů didakticlrych aplikací, určených pro

dějepisnou výuku (...), které slouží nejen kfixování historického učiva, ale roníjejí u žóku

i další klíčové kompetence." Týo didaktické formy jsou v DP představeny jako ucelené akce



pro školní vyučování.nebo pro ,,práci" přímo v terénu, přičemž jsou rozpracovány velice
důkladně, systematicky a prakticky na místní podmínky. Právě tato druhá část je přirozeným

vyvrcholením .DP. oceňuji nápaditost, zajímavost, celkovou přístupnost úkolů,
komplexnost zadání odpovídající mimo jiné zásadám interdisciplinárnílro propojení
mezipředmětových a promyšlenou náročnost odpovídající schopnostem žáků a studcntů
různýclr věkovýclr kategorií. Velmi chvályhodný je také aktivizační metodický přístup.

Didaktická část zcela jistě poslouží mnolrým kolegům autora diplomové práce, který po

absolutoriu nestupu.ie na trrísto pedagoga v jedné z rokycariskýclr škol.
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Z i'l':eIisil:: írli';l:'ll:íirc obsalruíe práce'- r,šecltny poŽacované rríležiLo:;ii. Autr-lr l,ltodně

ai:ili1'ztlie l",'užité infori:lnčrií zriroje, formulLlje dílčí i lr]artí L::lJ;ii:l:l]'.é cíle a.]: t:;llé s';iropen

clial';:lli.;l.i"''ovi:.t roZi]oIy či nesrcr'iialcsti l'd0sai,a,ciríl;t porlrání ;:r;:c,:rnícl; rJčj;:r n^rč:i:

Jig]:r'r;:ii. Pczl;á;r:};or,Ý c.pa:_ái je pcuŽit včctě sprár'ně, il-.ď.5,ž: t, nír'e, i{1ť,i-Cu {i.'.;:]; c:.-.l,:či]:: zl,,
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,tl;: 1.:.. :,,':',:l ,: : :_.' 1,''--'i,,'.'ilii..t,.l: :.. i',.:,

si'č"it'':tl'í. Co l;5'stc na ::!l<i:rnJě sví lrr:lce s

získávání výpovědí od parnčtníků?

2- ZYaší argumentace vyplývá, že jste absolvent základní i střední školy právě

v Rokycancch. Setkal jste se Vy osobně někdy' se speciťickýnri forrnami práce ve

vyrrčová rr í na {órrr:r r-c.ti o n ri|níclr tl ějin?

Diplomová pr:ice l}c. }-rrkíšc }tatly je kvalitním završenínr v1'sokoškolskéiro studia, proto ji
doporučuji k obhajobě s návrhem na hodnocení výborné.

V Plzni 14. 8.2012 PaedDr. Helena Východská
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