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PRAVĚKÁ PLZEŇ
vYBRANÉ xaprroLY IPRIIISToRIcKÉ ARCHEoLoGIE
APLIKACÍ

S

DIDKATICKoU

Vedoucí práce: PaedDr. Helena Východská
z oblasti
Bc Kateřina Kruftová si pro svou diplomovou práci vybrala téma přesahující
dějepisu' do oblasti
didaktické, která by1a hlavní náplní jejího magisterského studia učitelství
soudobých
je
původníchstudijních zájmi,tedy archeologie. Hlavním cílem zprostředkování
poznatků o pravěkých lokalitách na územíPlzně

a

jejich možnévyuŽitive vyučování dějepisu

v zájmových
6. ročníkuZŠči v prvním ročníkuvíceletého gymnéuia (popřípadě též

v

_ kroužek, seminař" ' apod')' Téma je
aktivitách, pro něŽ by škola zŤíd]Iamožnouplatformu
původní, velmi specializované; je zvoleno vhodně a účelně'
dnešního stavu
Z hlediska obsahového je práce Kateřiny Kruftové výborným přehledem
širokéodborné literatury
vědeckého poznénío pravěké archeologii Plzně. Autorka vyůivá

i

studie), taktéŽ literatury
institucionálních pramenných materiálů (sborníkovéčlanky a
formě prezentace využití
didaktické a v neposlední řadě také pramenů hmotných ve

odborně

muzea' odbornou jistotu'
pravěké expozice, která byla nové zÍízena v budově Západočeského
bakalářského oboru archeologie'
která je nepřehlédnutelná, autorka nabyla právě při studiu

Za

neméné zdďilou

pak považuji finální část zabývajícíse návrhy didaktických aktivit

Je velmi potěšující,že magisterská studia formovala
vhodných a přesvědčivých
odbomý archeologický zájemK. Krutové směrem (a do tvaru)
široce uplatnitelné práce
metodických výstupů _ pracovních listů' didaktických her a

k pravěkým regionálním dějinám.

v programu GIS.
přehled
DP Kateřiny Kruftové je pečlivá, důkladná a zajimavá. Dokazuje autorčin
pro nme splňuje
v pedagogické i odborně (pre)historické oblasti' Práce Kateřiny Kruftové
i velmi přísnénároky na úspěšnouodbornou práci'

t
náležitosti v míře uspokojivé'
Z hlediska formálního obsahuje práce všechny poŽadované
spíšenormě antropologických věd)'
Poznámkov ý aparátje použit správně (bý odpovídá
poznámkou v tomto smyslu je
Práce obsahuje úěelnédoplňující materiály; mou dílčí
listů a grafických vyuěovacích prostředků
doporučení sestavit zpÍedloŽených pracovních

jsou rozhodně komplexní'
přímo dílčímetodický sešit. PouŽitá literatura a prameny
hlediska souborem uspořádaným
obrazové přílohy jsou vhodné. DP je i zformálního
a systematickým.

navrhujete fixačníformy práce s využitím
otázkaautorce: V didaktické části své práce
mapou' Jednou z aplikací je
programu GIS a následné úkoly související s interaktivní
novou expozici pravěku z hlediska
také práce v Západoč.eskémmuzeu. Jak hodnotíte
didaktického využití?

je
kvalitním završenímvysokoškolského
Diplomová práce Bc Kateřiny Krutové velice
studia,protojidoporučujikobhajoběsnávrhemnahodnocenívýborné.

V Plzni 15.5.2013

PaedDr. Helena Východská
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