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(Nepovinná část práce.) 

 

 

 

 

Anotace (Toto je příklad formy a rozsahu anotace. Neopisujte vzor, zformulujete 

vlastní text, který bude charakterizovat vaši práci.) 

Tato práce s názvem Historický román byla zpracována jako absolventská práce při 

ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633. 

Práce je zaměřena na četbu historických románů s porozuměním, vytvoření referátu, 

charakteristiku hlavních postav a porovnání přečtených děl z jednotlivých historických 

období, tj. starověku, středověku, novověku a druhé světové války. 
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Úvod (Toto je příklad formy a rozsahu úvodu. Neopisujte vzor, zformulujete vlastní 

text, který se týká vaší práce.) 

Absolventskou práci na téma Historický román jsem si zvolila proto, že ráda čtu. Je to 

pro mne příjemně a smysluplně strávený čas. Při četbě si odpočinu, přijdu na jiné 

myšlenky. Otevírají se přede mnou nové neznámé světy, dozvídám se, jak lidé dříve 

žili, co naplňovalo jejich životy, a mohu porovnávat s tím, co je dnes. Nejvíce mě baví 

knihy o starověkém Egyptě.  

Ovšem díky této práci jsem přečetla mnoho dalších skvělých knih z různých historických 

období, a proto mohu s čistým svědomím říct, že někteří spisovatelé mi již přirostli 

k srdci. 

Při tvorbě této práce jsem postupovala tak, že jsem vždy po přečtení knihy vypracovala 

referát, v němž byl zachycen obsah a stručná charakteristika hlavních postav. To 

doplnily citace a obrázek knihy. Poté jsem si vyhledala informace o životě a díle autora 

a doplnila je spisovatelovým portrétem.  

Díla z jednotlivých období jsem porovnala. 
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(Následuje vlastní práce) 

1 Starověk 

Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních 

civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii. Časově 

lze tuto epochu ohraničit koncem pravěku okolo poloviny 4. tisíciletí př. n. l. a počátkem 

středověku v 6. a 7. století. Naproti tomu pojem antika se vztahuje výlučně na řecko – 

římskou etapu starověku. Rozsáhlejší pojem starověk zahrnuje tedy rovněž toto období 

dějin lidstva.  

Starověk je mou oblíbenou částí historie. Z tohoto období jsem přečetla knihy Synové 

vlčice a Řeka bohů. 
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(Toto je příklad formy a rozsahu závěru práce. Neopisujte vzor, zformulujete vlastní text, 

který se týká vaší práce.) 

 

4 Závěr 

Všechny knížky mám přečtené, všechna porovnání napsaná. Na mysli mi vytanula 

jedna věta z knihy Désirée: „Je zvláštní, madam, že zrovna do vás se zamilovali dva 

největší muži své doby,“ řekla mi Josefína a kriticky si mě prohlížela, „vy přece nejste 

žádná kráska!“ Bůh ví, čím to bylo, že se dcera obchodníka s hedvábím, stala 

významnou osobností francouzské revoluce. 

Úplně závěrem bych chtěla napsat, že historie je nedílnou součástí života lidstva. Je 

zdrojem zkušeností, poznatků, je poučením, je inspirací. Každý člověk by měl znát 

alespoň základy historie své země, ale v jeho znalostech by neměly chybět i důležité 

mezníky z dějin světových. A kde hledat informace? Můžeme studovat encyklopedie, 

naučnou literaturu, časopisy, internet, ale tou nejzábavnější formou, jak se něco 

z historie dozvědět, je beletrie, historické romány, povídky, ale i historická dramata.  

Svou absolventskou práci zakončím slovy jednoho velikána, a to Marca Tulia Cicera: 

„Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a 

poslem minulosti.“ 
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Příloha I 

Tanja Kinleová (1969) 

 

Život 

Narodila se v v Bambergu. V osmi letech napsala svoji první povídku. Dnes patří k 

nejúspěšnějším autorkám historických románů, jež byly přeloženy do více než deseti 

světových jazyků. Za svá díla získala již řadu ocenění. 

Dílo 

Historické romány: 

 Lvice z Akvitánie (2001) 

 Synové vlčice (2004) 

 Stíny nad Alhambrou (2005) 

 Dcery Říma (2007) 

…Na každé další stránce další příloha… 


