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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá regionálními dějinami a jejich začlenění do výuky prostřednictvím 

projektové metody. Cílem práce je vytvořit návrh projektu na základě teoretických poznatků 

získaných z odborných publikací. Projekt bude realizován v rámci výuky výchovy k občanství 

a dějepisu na druhém stupni základní školy. V první části práce je vymezen pojem regionální 

dějiny a jeho zakotvení v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy, přičemž 

pozornost je věnována interdisciplinárním vazbám mezi výchovou k občanství a dějepisem. 

Následně jsou zachyceny regionalistické poznatky nezbytně nutné k realizaci projektu. Tato 

část je rozdělena na několik historických etap s důrazem na období druhé světové války kvůli 

dostatečným informacím k přípravné fázi projektu. Další kapitola informuje o projektovém 

vyučování, jeho historickém vývoji, jednotlivých fázích projektu a rozlišení mezi tematickou a 

projektovou výukou. Předloženy jsou i pozitiva a negativa projektového vyučování. Závěrečná 

část diplomové práce předkládá návrh didaktického projektu a blíže popisuje dílčí didaktické 

postupy směřující k realizaci navrhovaného projektu. Výsledný navržený projekt „Střípky 

našeho města“ je určený pro žáky šesté a deváté třídy na základních školách v Kralupech nad 

Vltavou, jehož výstupem je putovní výstava určená nejen spolužákům ale i celé veřejnosti.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

výchova k občanství, regionální historie, projektové vyučování, výuka na druhém stupni 

základní školy, rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, Kralupy nad Vltavou 
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ABSTRACT 

This diploma thesis deals with regional history and its incorporation into teaching through 

project method on second level of basic school. The aim of the thesis is to create a project 

proposal based on theoretical knowledge. Project method of teaching implemented within the 

Citizenship education and History for the second grade of basic school. The first part of work 

is defined the concept regional history and its location in FEP for Elementary Education and 

the attention is paid to interdisciplinary links between Citizenship education and History 

subjects. Then are captured regional history knowledge needed to implement the project. This 

part is divided into several historical stages with an emphasis on the period of World War II 

due to sufficient information for the preparatory phase of the project. The next chapter informs 

about Project teaching method, its historical development, individual project phases and the 

distinction between thematic and project teaching. The positives and negatives of project 

teaching are also presented. The final part of the diploma thesis presents the concept of didactic 

project and describes partial didactic procedures aiming to implement proposed project. The 

resulting proposed project "Fragments of our city" is intended for pupils of the sixth and ninth 

classes at elementary schools in Kralupy nad Vltavou, whose output is a travelling exhibition 

designed not only for classmates but also for the whole public.  

 

 

KEYWORDS 

 

Education for Citizenship, regional history, educational project, teaching of the second grade 

of elementary school, FEP, Kralupy nad Vltavou 
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Úvod 

Tématem mé práce je historie regionu Kralupy nad Vltavou a uplatnění jejích poznatků ve 

výuce výchovy k občanství a dějepisu na druhém stupni základní školy realizované 

prostřednictvím projektového vyučování. K volbě tématu diplomové práce mě vedlo několik 

důvodů. Toto téma je mi velice blízké, neboť mojí aprobací jsou základy společenských věd a 

dějepis. Zároveň z tohoto regionu pocházím a myslím si, že dějiny regionu jsou v běžné výuce 

opomíjeny. Přitom díky regionálním dějinám máme možnost žákům přiblížit vzdálené obecné 

dějiny. Dalším důvodem je, že učím na jedné kralupské škole a ráda bych realizovala projekt, 

který má smysl. Neboť jsem jako žákyně zažila mnoho tzv. projektů, které zpětně vnímám a 

hodnotím bez jakéhokoliv přínosu. Vzpomínám si, že když jsme měli tzv. „projektový den“, 

probíhal následovně: Každá třída měla zadané téma, které měla vypracovat ve formě 

prezentace. Přípravná fáze byla minimální, do práce se zapojila jen hrstka žáků, a nakonec to 

dopadlo tak, že informace o daném tématu byla převzata z jediného zdroje, z internetu. Jedno 

dopoledne, kdy jsme se neučili (většina k tomu tak přistupovala), bylo vyhrazeno pro prezentaci 

výstupů jednotlivých tříd. Závěrečné hodnocení ze strany pedagogů a žáků neproběhlo. Možná 

kvůli této zkušenosti jsem si na několik let vytvořila o projektové výuce negativní názor.  

Cílem diplomové práce je propojit teoretické poznatky o regionálních dějinách a projektové 

výuce a vytvořit konkrétní projekt určený žákům na druhém stupni základní školy. 

První kapitola se zabývá regionálními dějinami. Pozornost je především věnována zakotvení 

regionální historie v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Dějiny 

regionu jsou interdisciplinárním pojmem a díky tomu dojde ke spolupráci výchovy k občanství 

a dějepisu. V této části jsem se opírala především o odbornou literaturu a současné kurikulární 

dokumenty.  

Další kapitola pojednává o historickém vývoji Kralupska. V této části podávám informace, 

které jsou nezbytně nutné k nastudování před realizací daného projektu, aby se tak mohl 

vyučující stát spolehlivým poradcem při objasňování nepřesností během projektové práce. Při 

zpracování této kapitoly jsem vycházela z regionální literatury, kterou budou mít k dispozici i 

žáci během svých badatelských prací. Jedná se především o publikace od autora Josefa Stupky 

a Vlastivědné sborníky Kralupska, které vydává Městské muzeum v Kralupech. Místní 

muzeum se stalo dalším zdrojem cenných informací o regionálních dějinách.  
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Následující kapitola se věnuje projektovému vyučování. Na toto téma existuje celá řada 

odborných publikací. Stěžejní literaturou se staly publikace od Jany Kratochvílové1, Markéty 

Dvořákové2, Františka Parkana3 či Aleny Tomkové4. Díky bohatým informačním zdrojům 

objasňuji pojmy projekt, projektová metoda a projektové vyučování. Abychom přispěli 

k úspěšnému projektu musíme znát fáze projektového vyučování a různá doporučení, o které 

by se měl pedagog při přípravě opírat. Vysvětlím rozdíl mezi tematickou a projektovou výukou, 

jelikož v praxi bývá tematická výuka označována za projekt. V závěru kapitoly shrnuji pozitiva 

a negativa projektové výuky.  

Závěrečná část předkládá návrh projektové výuky. Podává základní kategorie identifikace 

projektu nesoucí název „Střípky naší historie, který je určen pro žáky 6. a 9. ročníku. Následně 

je zpracován průběh projektu, kde nalezneme dílčí cíle a jednotlivé činnosti skupinek. Žáci si 

během projektové práce vyzkouší různé metody, aby vyřešili své badatelské úkoly. Závěr 

kapitoly popisuje hodnocení projektové výuky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. Brno, 2006. 

2 DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Projektové vyučování v české škole. Praha, 2009. 

3 PARKAN, František a kolektiv. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Praha, 2008. 

4 TOMKOVÁ, Anna; KAŠOVÁ, Jitka; DVOŘÁKOVÁ, Markéta: Učíme v projektech. Praha, 2009. 
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1 Regionální dějiny 

1.1.Pojem regionální dějiny 

Pojem region můžeme definovat z hlediska politického, ekonomického či dalších společensko-

vědních i přírodovědných oborů. Nás ovšem zajímá hledisko historické. Existuje celá řada 

definic. Nejčastěji se regionální dějiny definují jako dějiny územních celků menších než jeden 

stát. Druhý výklad vnímá tento pojem opačně, dějiny územních celků větších než jeden stát.5 

Ačkoliv definice regionu zdůrazňuje územní vyhrazení, nesmíme opomenout další stránky, 

které daný region utvářejí. Díky tomu regionální dějiny umožňují spolupráci s dalšími vědními 

obory. Na regionální historii musíme nahlížet z různých pohledů. Ať už se jedná o přírodní 

prostředí, demografický vývoj obyvatelstva, správní vývoj, kulturu, tradice a mnoho dalších.6 

Při výuce regionálních dějin využíváme celou řadu historických pramenů. Historické stavby 

(nemovité prameny) nám poskytují informace o architektuře, o urbanismu daného místa. 

Movité předměty nalezneme především v muzejních sbírkách daného regionu. Kroniky jsou 

součástí písemných pramenů. Pohlednice, fotografie a mapy řadíme do obrazových pramenů, 

které nám poskytnou cenné poznatky během zkoumání historie určité oblasti. V neposlední řadě 

nesmíme opomenout orální pramen, tedy vzpomínky pamětníků. 

Regionální dějiny odkrývají minulost a přispívají k poznání regionu a tvorbě či upevnění 

vlastenectví. 

1.2.Regionální dějiny a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Je potřeba si uvědomit, jaké místo zaujímá regionální historie v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání (RVP ZV)7. Regionální dějiny jsou interdisciplinárním 

pojmem, a proto jsou integrovány do více vzdělávacích oblastí RVP.  Nyní se pokusím stručně 

informovat o daných vzdělávacích oblastí a následně se budu převážně věnovat oblasti Člověk 

a společnost, kam je řazena výchova k občanství a dějepis. 

První vzdělávací oblastí, kde je zakotvena regionální historie je Člověk a jeho svět. „Tato 

komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, 

                                                 
5 LABISCHOVÁ, Denisa; GRACOVÁ, Blažena. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, str. 170-171 

6 BARTOŠ, Josef; SCHULZ, Jindřich; TRAPL, Miloš. Regionální dějiny. Pojetí, poslání, metodika, str. 77 

7 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Dostupné online: http://www.msmt.cz/file/43792/. 

Staženo dne 1.6.2019  

http://www.msmt.cz/file/43792/
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přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i 

současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život.“8 V tematické okruhu Místo, kde 

žijeme se žáci učí poznávání místních a regionálních skutečností, rozvíjí svůj vztah k místu 

jejich bydliště což přispívá k národnímu cítění. Okruh Lidé kolem nás je zaměřen na solidaritu 

mezi lidmi, vzájemnou úctu a výchovu budoucího občana demokratického státu, což 

samozřejmě také můžeme stáhnout k tématu region. Očekávaným výstupem tematického 

okruhu Lidé a čas je, že žák bude znát kulturní a historické památky daného regionu, seznámí 

se s významnými regionálními událostmi. Informace mohou získat prostřednictvím archivů, 

knihoven a dalších institucí.9 

Na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na druhém stupni navazují dvě oblasti: Člověk a 

společnost a Člověk a příroda. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda není pozornost věnována 

regionální historii, ale poskytuje žákům nahlédnout na region prostřednictvím přírody. 

Vzdělávací obory (fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis) se zaměřují na souvislosti mezi 

přírodou a lidskou činností. Cílem oblasti je přimět žáky pozorovat své okolí (region). 

Vzdělávací obor Zeměpis velice úzce souvisí s regionální historií. Najdeme zde učivo o místním 

regionu, kde mají žáci zhodnotit hospodářské a kulturní poměry místní oblasti.10 Ale hlavně se 

během výuky o regionálních dějinách opíráme o kartografii, neboť každá událost probíhá nejen 

v čase, ale i prostoru. 

Nás ovšem především zajímá oblast Člověk a společnost, do které je řazen vzdělávací obor 

Výchova k občanství a Dějepis. Oba tyto předměty se navzájem prolínají a doplňují. Proto je 

velice přínosné zkombinovat výuku těchto školních předmětů například při poznávání historie 

daného regionu. „Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka 

znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické 

společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické 

aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. 

Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, které se 

promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu.“11 

                                                 
8 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, str. 42. Dostupné online: 

http://www.msmt.cz/file/43792/. Staženo dne 1.6.2019  

9 Tamtéž str. 44–47 

10 Tamtéž str. 60-80 

11 Tamtéž str. 51 

http://www.msmt.cz/file/43792/
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Regionální tematika je pevně zakotvena v obou vzdělávacích oblastech. Nyní se pokusím 

odkrýt jednotlivé souvislosti. Pokud totiž nahlédneme na jednotlivé vzdělávací obsahy (složky) 

daného oboru, zjistíme, že regionální tematiku uplatníme téměř v každé části. Obor Dějepis 

patří svým obsahem a zaměřením k základním pilířům regionální historie. V RVP nalezneme 

tuto charakteristiku oboru Dějepis: „Obecné problémy jsou konkretizovány prostřednictvím 

zařazování dějin regionu i dějin místních.“12 Cílem oboru je vést žáky k poznání a pochopení 

dějinných, politických a kulturně historických aspektů ve vývoji lidské společnosti ve 

vzájemných souvislostech. Další důležitou složkou je vytváření hodnotového systému, kde své 

místo zaujímá tolerance.13 Pokud se podíváme na první vzdělávací obsah Člověk v dějinách, 

můžeme sem regionální historii začlenit prostřednictvím badatelské práce, kdy se žáci 

seznamují a učí pracovat s různými historickými prameny. V obsahu Počátky lidské společnosti 

je možné se zaměřit na vývoj pravěkého osídlení daného regionu. Regionální historické události 

a památky jsou spojené s vývojem českého státu ve středověku. Proto se ve výuce můžeme 

soustředit na pomístní jména odrážející středověkou realitu, jakou roli hrála krajina při výběru 

místa pro založení nového města, porovnat různá vyobrazení měst prostřednictvím vedut, 

starých plánů a map. Nebo jaký byl ohlas husitství v regionální historii.14  

S modernizací společností se seznámíme prostřednictvím regionálních muzeí a galerií, které 

většinou nabízejí návštěvníkům nahlédnout na sbírky dobových fotografií, regionálních novin 

a časopisů. Pomníky, pamětní desky, využití metody orální historie, prameny nalezené doma 

(např. rodinné fotografie) nám pomáhají odkrývat válečný a poválečný vývoj naší historie. 

Nesmíme opomenout umění a kulturu. Neboť památky jsou nedílnou součástí historického 

dědictví. A není nic jednoduššího než vzít žáky na exkurzi do okolí, aby památky viděli na 

vlastní oči.15  

Didaktika dějepisu je v jedné rovině chápána jako vědní obor, který využívá metody 

pedagogické vědy a zabývá se teoretickými otázkami. V druhé rovině ji chápeme jako praktické 

využití teoretických znalostí při výuce.16 

                                                 
12 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, str. 51. Dostupné online: 

http://www.msmt.cz/file/43792/. Staženo dne 1.6.2019  

13 PARKAN, František a kolektiv. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví, str. 141 

14 Tamtéž str. 142-144 

15 Tamtéž str. 146-149 

16 PARKAN, František. Didaktika dějepisu, str. 33 

http://www.msmt.cz/file/43792/
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Nyní přejdeme k výchově k občanství. „Výchova k občanství má dvě základní dimenze: jedná 

se o vzdělávací obor vyučovaný na druhém stupni základní školy většinou jako předmět 

Občanská výchova s jednohodinovou dotací týdně. Zároveň ale můžeme výchovu k občanství 

definovat jako vzdělávací a výchovný přístup, který jednohodinový předmět daleko 

přesahuje.“17 

Vzdělávací obor Výchova k občanství představuje pro regionální tematiku rozsáhlou platformu, 

že v některých tematických celcích se částečně nebo téměř překrývají. „Výchova k občanství 

se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich 

začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a 

širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a 

orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života.“18 Proto je vhodné 

začít od rodiny, postupovat přes nejbližší okolí (region) ke světové úrovni.  

Výchova k občanství poskytuje žákům v kognitivní rovině základní vědomosti o jedinci, o 

mezilidských vztazích, o právech a povinnostech, o společenském, právním, ekonomickém a 

občanském životě v demokratické společnosti. V rovině axiologické se jedná o formování 

žákovy osobnosti (mravní a hodnotová stránka).19 

Regionální tématika je přímo zakotvena ve vzdělávacím obsahu Člověk ve společnosti, kde 

najdeme učivo „Naše obec, region, kraj – důležité instituce, zajímavá a památná místa, 

významní rodáci, místní tradice; ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku“20 

Ivana Havlínová ve své publikaci uvádí, že prostřednictvím tohoto tématu vedeme žáky 

k aktivnímu poznávání současného života v obci/regionu a objevování těch skutečností, které 

pomohou vytvářet aktivní pozitivní, ale i kritický vztah, tedy hledání historických souvislostí 

se současnou realitou.21 

Opět se nabízí celá škála témat související s regionálními dějinami. Jako příklad lze uvést: 

etymologie názvu obce, významné mezníky v dějinách obce/ regionu, architektonické památky, 

                                                 
17 HAVLÍNOVÁ, Ivana. Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd, str. 11 

18 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, str. 51. Dostupné online: 

http://www.msmt.cz/file/43792/. Staženo dne 1.6.2019  

19 HAVLÍNOVÁ, Ivana. Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd, str. 15 

20 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, str. 58. Dostupné online: 

http://www.msmt.cz/file/43792/. Staženo dne 1.6.2019  

21 HAVLÍNOVÁ, Ivana. Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd, str. 12 

http://www.msmt.cz/file/43792/
http://www.msmt.cz/file/43792/
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zaniklé památky, významné osobnosti obce/regionu, správa a rozhodování v obci v minulosti a 

současnosti, obec/region na historických pohlednicích, fotografiích, region v literatuře a mnoho 

dalších.22  

S regionální tématikou se ale setkáváme i v rámci témat Člověk jako jedinec (hodnoty a normy 

jako pilíř osobní integrity, symboly domova), Člověk, stát a hospodářství (např. správa 

kulturních památek). Ve vzdělávací složce Člověk, stát a právo se můžeme zabývat 

významnými politiky v minulé době, porovnat formy rozhodování v obci v minulosti a 

současnosti, případně se zaměřit na výsledky voleb v průběhu historického vývoje.23 

Během výuky regionálního tématu v rámci projektového vyučování se u žáků rozvíjejí klíčové 

kompetence. Jedná se o: 

• kompetence k učení: 

− plánuje, organizuje a řídí vlastní učení 

− vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení je efektivně 

využívá 

− pracuje s užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí a propojuje do širších 

celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 

− získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro 

využití v budoucnosti 

• kompetence k řešení problémů: 

− žák je veden k zvládání zadaných rolí i odlišnému způsobu práce 

− je nucen řešit nové problémové situace a objevovat různé způsoby řešení 

• kompetence komunikativní: 

− rozvíjí se ústní i písemná podoba 

− rozumí obrazovým a zvukovým záznamům 

− využívá různé informační a komunikační technologie 

• kompetence sociální a personální: 

− dochází k celkovému rozvoji osobnosti žáka 

− rozvoj hodnot, postojů, schopností a dovedností 

                                                 
22 PARKAN, František a kolektiv. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví, str. 150-151 

23 Tamtéž str. 152-154 
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− přispívá k utváření pozitivního vztahu k sobě samému a zlepšení chování vůči 

ostatním 

• kompetence občanské: 

− aktivně se zapojuje do společenského dění 

− respektuje kulturně historický odkaz 

− uvědomuje si a respektuje odlišnosti lidí 

• pracovní kompetence: 

− aplikuje teoretické poznatky do reálného života24 

Prostřednictvím výuky regionálních dějin je možné podněcovat žáky k aktivnímu zapojení se 

do života v obci. Zároveň v žácích vytváříme vědomí o příslušnosti k širšímu společenství – 

k národu, k vlasti. Kromě výchovného významu regionální dějiny přináší i didaktický význam. 

Ke zprostředkování regionální historie pedagog využívá celou řadu výukových postupů.  

1.3.Vyučovací metody vhodné pro výuku regionální historie 

V závěru této kapitoly bych okrajově nastínila výukové metody, které lze uplatnit při výuce 

regionálních dějin. Nabízí se celá škála vyučovacích forem. Při výběru vyučovací metody 

musíme brát zřetel na zkušenosti, schopnosti a dovednosti žáků, obsah a cíl regionálního 

tématu. 

Jednou z možností je frontální výuka, kdy pedagog postupuje plánovitě, aby žáci dosáhli 

stanovených dílčích didaktických cílů. V praxi tato forma probíhá tak, že v rámci obecných 

dějin je včleněno regionální téma. Další z možností, jak získat poznatky o regionální historii je 

samostatná činnost žáků, ve které nedochází pouze k přejímání hotových poznatků, ale 

především k získávání a rozvoji potřebných dovedností. Při výuce regionálních dějiny lze 

využít metodu demonstrační, která umožňuje žákům vnímat jevy v autentickém prostředí či 

bezprostředním stykem s dochovanými historickými prameny. Nesmíme opomenout práci 

s mapou. „Mapa jako vyučovací prostředek a názorná pomůcka plní tři funkce. První dvě jsou 

odvozeny z funkcí mapy v historické vědě. Třetí je dána uplatňováním zásady názornosti a 

souvisí se zvyšováním efektivnosti výuky. První funkcí mapy ve výuce je přispívat k tomu, aby 

žáci chápali, že každý jev probíhá v prostoru, tj. lokalizace historického jevu na mapě. Druhou 

                                                 
24 PARKAN, František a kolektiv. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví, str. 8-9 



15 

 

je rozvíjet dovednosti využít mapy k historickému poznání. Třetí umožňuje, aby se žáci s historií 

seznámili na základě smyslového vnímání.“25 

Pro žáky je velice přínosná a zajímavá metoda rozhovoru ve formě besedy s pamětníkem. Díky 

autenticitě vyprávění posluchači získávají kromě nových poznatků i emocionální prožitek. 

Pamětníci často dokážou oslovit i ty žáky, kteří v běžné výuce neprojevují o minulost zájem. 

Přesto beseda s pamětníkem přináší několik rizik. Pamětník se může stát, kvůli častému 

opakování svého příběhu, profesionálním vypravěčem a do svého příběhu nevědomky i 

záměrně vkládá historky, které sám nezažil. Také se může stát, že hromadný charakter besedy 

v prostředí školy vyvolává stres vypravěčů. Důležitou roli v této metodě má moderátor diskuse, 

který v případě výskytů obtíží zasáhne například taktně pamětníka požádá, aby se vrátil 

k vyprávění osobních vzpomínek. Nebo pokládá otázky, které propojují pamětníkovo 

vyprávění s dosavadními znalostmi žáků.26  

Důležitou součástí je diskusní metoda, ve které dochází k otevřené výměně myšlenek a 

informací. Diskuse žákům umožňuje získat nové informace, dovednosti a zkušenosti. Dalším 

přínosem diskusní metody je utváření vlastního názoru, naslouchání druhých, respektování 

odlišného názoru či povzbuzování druhých v diskusi. 

Jednou z nejefektivnějších forem výuky regionálních dějin je mimotřídní výuka. Jedná se 

například o exkurzi nebo historickou vycházku. Při exkurzním vyučování se využívají 

historické hmotné nebo písemné památky a probíhá přímo v muzeu, galerii či archivu. Žáci 

s exponáty volně pracují. V praxi to ovšem vypadá tak, že si žáci prohlédnou vystavené 

exponáty a tím výuka končí. Proto je nesmírně důležité spolupracovat se zmíněnými 

institucemi. Aby tato forma výuky měla význam, musí být dostatečně připravena. Musí být 

znám konečný cíl, kterého má být dosaženo a na základě toho přesně vytvořit metodické 

pokyny a pravidla.27 

Velmi vhodnou metodou pro výuku regionálních dějin je projektové vyučování, které umožňuje 

zkombinovat celou řadu výukových metod.   

 

                                                 
25 PARKAN, František. Didaktika dějepisu, str. 36-37 

26 HAVLŮJOVÁ, Hana; NAJBERT, Jaroslav a kolektiv. Paměť a projektové vyučování v dějepise, str. 54 

27 PARKAN, František. Didaktika dějepisu str. 55-56 
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2 Historický vývoj Kralupska 

Cílem této kapitoly je seznámit se s historií města, neboť vypracování dějin obce je důležitý 

krok pro možné zařazení do výuky. V několika podkapitolách se pokusím vyzdvihnout klíčové 

události, které se odehrály během dlouhé historie. Ačkoliv se jedná převážně o průmyslové 

město, historie je velmi bohatá a rozmanitá. Velkou pozornost budu věnovat období druhé 

světové války, jelikož existuje mnoho materiálů a dosud je tato historická etapa zakotvena 

v paměti místních občanů. A především velká část projektové výuky bude orientována na toto 

období. 

Kralupy nad Vltavou jsou město, kde žije zhruba 18 tisíc obyvatel. Nachází se ve Středočeském 

kraji, zhruba 20 km severně od Prahy. Město leží po obou stranách řeky Vltavy. Součástí města 

jsou městské části (Lobeč, Lobeček, Mikovice, Minice a Zeměchy). 

2.1.Nejstarší dějiny 

Zdejší různorodá krajina lákala odedávna lidi k usazení. To nám dokládají hmotné 

archeologické nálezy, které byly objeveny na území starých Kralup. První archeologický 

průzkum Kralup proběhl roku 1854. Od poloviny 19. století, kdy dochází k bouřlivému rozvoji 

Kralup, bylo odhaleno mnoho dalších artefaktů nejstaršího období.28 

A jak Kralupy přišly ke svému jménu? Místní jméno původně znělo Korolupy a znamenalo 

„ves korolupů“, což byli loupači kůry lesních stromů. Přes zjednodušenou podobu Korlupy se 

vyvinula přesmyknutím Korl – v Kral – podoba Kralupy. Existují však další pokusy vysvětlující 

jméno obce. Jednou z možností je spojení staroslověnského kur (slepice) a lupy (krádeže), tedy 

místo, kde se kradou slepice.29 

První písemná doložená zmínka o obci pochází z roku 1253, kdy král Václav I. věnoval Kralupy 

řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Této vrchnosti patřily Kralupy s malými přestávkami 

(doba husitská a pobělohorská30) až do poloviny 19. století.31 

                                                 
28 STUPKA, Josef. Kralupy nad Vltavou - 100 let, str. 12 

29 Tamtéž str. 24 

30 V roce 1619 odebrali direktoři Kralupy křižovníkům a předali je Vilému Popelovi Z Lobkovic. Po porážce 

stavovského povstání byla obec opět navrácena řádu křižovníků. 

31 STUPKA, Josef. Kralupy nad Vltavou - 100 let, str. 26 
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2.2.Kralupy v novověku 

Až do poloviny 19. století máme o Kralupech jen málo zpráv. Jednalo se o středně velkou ves 

stranou od říšské silnice. Zlomový okamžik, který ovlivnil pozdější růst a rozvoj obce, nastal 

v letech 1845-1851, kdy byla vybudována železnice z Prahy do Podmokel. Dalším impulsem 

k novému životu obce byla stavba buštěhradské dráhy vedoucí z Kladna do Kralup. O několik 

let později došlo k propojení Kralup a Trutnova přes Neratovice. Díky železničnímu uzlu 

vzniklo v Kralupech nádraží.32 

Obec se tak stala dopravně výhodným místem, což si uvědomovali někteří podnikatelé. Ti se 

rozhodli zde vybudovat průmyslové podniky. Prvním z nich byl chemický závod Jana Jordana. 

Roku 1867 byl postaven parní mlýn, poté vznikly dva cukrovary a pivovar. Byly zde otevřeny 

první pískovny a cihelny podnikatelské rodiny Masnerů. V 80. a 90. letech růst obce 

pokračoval. Mezi nové podniky můžeme zařadit Pejškovu továrnu na motory, Kochmannovu 

strojírnu nebo Červenkovu slévárnu.33 Roku 1881 jmenoval císař František Josef I. dosavadní 

obec Kralupy městysem. 22.11.1902 císař povyšuje Kralupy na město.34 

Nelze opomenout ani rozmanitý spolkový život či zřízení prvních škol. Je nutné uvést alespoň 

vznik České obce sokolské v Kralupech, kdy si členové sokolské jednoty postavili vlastní 

tělocvičnu ve Fügnerově ulici (dnes ulice S. K. Neumanna).35 Některé spolky po čase zanikají. 

Nejdéle se udržela sokolská jednota a dodnes funguje Sbor dobrovolných hasičů. Kvůli 

vzrůstajícímu počtu dětí vznikla nová kralupská škola, která byla později nahrazena dvěmi 

dalšími školami v její blízkosti. 

Podmínkou pro získání statutu města byl vlastní kostel, což Kralupy, ves do poloviny 19. století 

nejméně významná neměla. Uskutečnila se tak sbírka mezi občany, která bohužel vynesla 

zhruba 1/8 nákladů na stavbu. Díky finančnímu daru pražského probošta monsignora Eduarda 

Tersche započala stavba kralupského kostela. Kostel v pseudogotickém slohu byl postaven za 

neuvěřitelných 17 měsíců. Slavnostnímu vysvěcení se těšila obrovská návštěvnost. 

Během první a druhé světové války přišel kostel o zvony.36 Je pozoruhodné, že při leteckém 

                                                 
32 STUPKA, Josef. Kralupy nad Vltavou - 100 let, str. 34-38 

33 RACEK, Jan. Město na řece Kralupy nad Vltavou, str. 9-10 

34 STUPKA, Josef. Kralupy nad Vltavou - 100 let, str. 67 

35 STUPKA, Josef. Kralupy nad Vltavou, městské části a blízké okolí v minulosti a ve vzpomínkách, str. 80 

36 STUPKA, Josef. Kralupy nad Vltavou - 100 let, str. 58-61 
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bombardování Kralup 22. března 1945 nebyl kostel zasažen. Bohužel povodňové katastrofě 

(srpen 2002) se nevyhnul. 

Na počátku nového století se růst města nezastavil. Na severním svahu minického kopce 

zahajuje výrobu „Kralupská rafinerie minerálních olejů“ tzv. „Petrolejka“.  Rozvoj průmyslu si 

vyžádal i zakládání peněžních ústavů, vznikla městská spořitelna37, občanská záložna a později 

záložna pro obchod a živnosti.38 Význam města se stále zvětšuje, a proto je ve městě zřízen 

okresní soud a okresní hejtmanství.39 

V této době do města často přijíždí za svým dědečkem malý Jaroslav Seifert, pozdější český 

básník a laureát Nobelovy ceny. Zážitky z těchto let se prolínají celým jeho životním dílem. 

2.3.První světová válka a vývoj za první republiky 

První světová válka nepostihla město přímo, ale i tak se projevila v běžném životě. Pro raněné 

vojáky byl zřízen lazaret, a to v sokolovně a v hotelu Slávia. Na kralupském hřbitově byl 

založen tzv. oddíl pro vojáky, kteří v lazaretu zemřeli. Městem projížděli vojenské vlaky plné 

vojska a na kralupském nádraží jim bylo poskytnuto malé občerstvení. 2. října 1914 přibylo do 

Kralup na 400 vystěhovalců z Haliče, kteří byli ubytováni v sálech kralupských hostinců.40 

Během války některá odvětví průmyslu stagnovala, jiná naopak vzrůstala. Největší ztráty jsou 

ovšem ztráty na životech. Z 1968 můžu, kteří v Kralupech narukovali, jich 153 zůstalo na 

bojištích.41 

Kralupy patřily mezi ty města, která vyhlásila samostatnost československého státu o 14 dní 

dříve než v Praze42. Učinil tak poslanec sociálně demokratické strany František Biňovec. 

Samostatnost vyhlásil z balkonu domu na náměstí za přítomnosti několika tisíc lidí.43 Za první 

republiky se konaly pravidelné oslavy 28. října.  Na památku padlých vojáků vznikl pomník 

„Raněného“, který se nachází u kralupského kostela. 

                                                 
37 Městská spořitelna se celkem čtyřikrát stěhovala. Nakonec roku 1922 dochází ke stavbě nové budovy na rohu 

Palackého náměstí a Husovy ulice, kde stojí dodnes.  

38 RACEK, Jan. Město na řece Kralupy nad Vltavou, str. 11 

39 STUPKA, Josef. Kralupy nad Vltavou - 100 let, str. 69 

40 Tamtéž str. 70 

41 Tamtéž str. 72 

42 14. října 1918 čeští radikálové uspořádali stávku a Edvard Beneš oznámil v Paříži spojencům ustavení 

prozatímní československé vlády. 

43 ŽIVNÁ, Kateřina; RACEK, Jan. 115 let města – 115 historických událostí, str. 6 
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Roku 1919 se starostou města poprvé stal Josef Vaníček, který měl velký podíl na rozkvětu 

města. Byla započata elektrifikace města, nejfrekventovanější silnice a ulice byly vydlážděny, 

Zákolanský potok byl regulován, městský úřad získal vlastní budovu. Vaníčkova vytrvalost a 

neústupnost se projevily při prosazování stavby reálného gymnázia v Kralupech. Po dlouhých 

jednáních se kralupské gymnázium dočkalo krásné nové budovy na dnešním náměstí Antonína 

Dvořáka. Josef Vaníček měl představu zřídit městskou nemocnici, ovšem ministerstvo 

zdravotnictví dalo přednost rozšiřování velkých nemocnic.44 Velmi záslužnou akcí starosty byla 

stavba kralupského mostu. Výstavba započala v roce 1926 a ke slavnostnímu otevření 

Masarykova mostu45 došlo 21. října 1928. Stavební náklad mostu činil 12 000 000 Kč. Při velké 

povodni roku 2002 byl kralupský most vážně ohrožen, nikoliv však velkým náporem vody, ale 

remorkérem plný písku zakotvený v jeho blízkosti.46Během dvaceti let svého starostování Josef 

Vaníček udělal pro Kralupy velmi mnoho. Za své zásluhy byl náležitě jmenován čestným 

občanem města Kralup a letos byla odhalena jeho pamětní deska. 

2.4.Druhá světová válka 

V květnu roku 1938 vyhlásil prezident Edvard Beneš částečnou mobilizaci. Do Kralup se 

sjížděli vojáci československé armády a obsadili okolní návrší, kde zřizovali pozorovatelny, ze 

kterých natahovali dráty telefonního vedení dolů do města. 23. 9. 1938 byla vyhlášena 

všeobecná mobilizace. Osud ČSR zpečetila Mnichovská dohoda podepsaná 29. září 1938 

čtyřmi velmocemi. 

Již 1. října obsadila vojska wehrmachtu české pohraničí. Čeští obyvatelé prchají do vnitrozemí 

a mnoho jich nachází svůj azyl i v Kralupech. Avšak tato situace nemá dlouhé trvání. 15. března 

obsazuje německá armáda zbytek země. Od této události mluvíme o naší zemi jako o 

Protektorátu Čechy a Morava. Němečtí vojáci postupně přijíždějí do města. Život města určují 

nyní Němci. 

                                                 
44 STUPKA, Josef. Kralupy nad Vltavou - 100 let, str. 76 

45 Městská rada před dokončením mostu podává městskému zastupitelstvu návrh, aby most přes Vltavu nesl 

název „Most Masarykův“, a poukazuje na to, že prezident dal své svolení. Město zadává vyhotovení dvou 

žulových reliéfů a dvou desek s nápisy, které budou umístěny na mostě. Za války Němci a desku se jménem T.G. 

Masaryka odstranili. V období komunismu byl most přejmenován na „Most osvobození“. 

46 STUPKA, Josef. Zajímavosti o Kralupech, str. 50-51 



20 

 

a. Zápisy v kronice města 

Tato část je věnována zápisům z Pamětní knihy města Kralup nad Vltavou III. Bohužel pro 

období 2. světové války je v kronice „díra“, jelikož je Němci zakázali psát. Některé události 

jsou psány zpětně, ale jedná se o pár stránek. Některé informace jsem čerpala i ze školní 

kroniky, ale jedná se pouze o zápisy z roku 1938.  

Rok 1938: 

- Volby do obecního zastupitelstva 29. 5. 1938:  

Česká strana národně socialistická ..............................................1663 hlasů, 10 mandátů 

Česká strana sociálně demokratická ........................................... 1316 hlasů, 7 mandátů 

Sdružení voličů pro hospodářský rozvoj města .......................... 859 hlasů, 5 mandátů 

KSČ ............................................................................................ 665 hlasů, 4 mandáty 

Národní sjednocení ..................................................................... 743 hlasů, 4 mandáty 

Živnostensko – obchodnická strana .............................................. 588 hlasů, 3 mandáty 

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu  

     a Domoviny domkářů a malozemědělců ................................ 310 hlasů, 2 mandáty 

Česká strana lidová ...................................................................... 266 hlasů, 1 mandát 

- Volba starosty17. 6. 1938: 

Starostou byl zvolen J. Vaníček, který získal 35 hlasů z 36. I. náměstkem se stal Václav 

Novotný, II. náměstkem byl Josef Kobera. Městská rada se skládala z devíti členů (František 

Biňovec, František Kovář, Karel Macal, Josef Podrabský, František Stýblo, Antonín Urban, 

Václav Houdek, František Kandler, Vladimír Lipovský). 

- Odtržení území: 

„Úsilí Němců o odtržení od našeho státu vyvrcholilo. Snahy vlády o dohodu ve věci pohraničí 

nevedly k cíli. 23. 9. mobilizace. Národ byl hotov k obětem bezmezným. Konference 4 

v Mnichově rozhodla, abychom vydali pohraničí kraje. 2. 11. arbitrážní komise Itálie a 

Německa ve Vídni rozhodla o úpravě hranic Slovenska a Podkarpatské Rusi s Maďarskem. Stát 

odstoupil Polsku, Německu a Maďarsku ¼ území. Ponížen, opuštěn, napadán Polskem a vnitřně 

zeslabován Slováky musel se stát podrobiti. 4. – 10. 10. obsadilo Německo pohraničí. 5. 10. 

abdikoval Beneš.“47 

                                                 
47 SOkA Mělník, arch. fond 834, pamětní kniha města Kralup nad Vltavou III (1939), str. 5  



21 

 

Rok 1939: 

„Strana Národní jednoty u nás vyvinula velkou náborovou akci, ale v okrese se do konce roku 

přihlásilo jen 1 823 členů.“48 21. 1. v biografu Sokol Národní jednota měla svou první veřejnou 

schůzi. Strana vyslala deputaci k Vaníčkovi, v čele s Bohumilem Kuhnem s požadavkem, aby 

vzhledem ke změněným poměrům a vysokému věku odstoupil. Vaníček to odmítl, proto 

členové zastupitelstva za Národní jednotu podali rezignaci, ale okresní úřad tuto rezignaci 

odmítl. 

11. 1. byl Vaníček zvolen za člena ředitelství Městské spořitelny 

Protektorát: 

„Dne 15. 3. o 4. hodiny ranní hlásil rozhlas, že Hácha se s Hitlerem v Berlíně dohodl o zřízení 

protektorátu. Obsazování začalo již od 6. hod. ranní. Byl to nevlídný den. Stále sněžilo a vál 

studený vichr. V ulicích panoval zvětšený rozruch, neboť v tento den jest u nás týdenní trh. 

Občané se kupili v hloučky a sdělovali se navzájem překvapující události.“49 V záznamu se 

popisuje, jak vše tento den a následující probíhalo. Němečtí vojáci přijeli na motocyklech a 

zanedlouho přijeli další v nákladních automobilech. Odpoledne do Mikovic (část Kralup) 

dorazila jízda, která se ubytovala ve státním dvoře a v okolních statcích a chalupách. Na 

návěstních tabulích se objevily bílé plakáty s červeným orámováním, které vylepovali němečtí 

vojáci. Bylo zde provolání vrchního generála Blaskowitze českému národu (v české i 

německém znění), které oznamovalo, že Vůdce převzal český národ pod svou ochranu. Městská 

rada se sešla k mimořádné schůzi, jednala o ubytování vojsk a vydala k občanstvu vyhlášku, 

v níž vyzvala obyvatele ke klidu a loajálnímu chování. 

16. 3. přijeli i němečtí polní četníci a členové SS a SA. Na radnici, nádraží a okresní úřad byl 

přidělen zástupce německé branné moci. Němečtí četníci byli ubytováni v Sokolovně a bývalé 

Winternitzově továrně. 

V dalších dnech dorazila pěchota (asi 700 mužů), která byla ubytována v budově dívčí školy a 

reálného gymnázia. Vojenským velitelem Kralup byl major svobodný pán von Oppel. Na 14 

                                                 
48 SOkA Mělník, arch. fond 834, pamětní kniha města Kralup nad Vltavou III (1939), str. 6 

49 Tamtéž str. 6 
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dní byla zakázána veškerá shromáždění lidu (schůze, zábavy aj.) Spolky, korporace i strany 

zanikly. V obchodech a hostincích se objevilo nové platidlo. 50 

2. 4. na funkci starosty rezignoval J. Vaníček. Do 4. 6. ho nahradil I. náměstek V. Novotný.  

Dne 2. 5. Novotný v projevu ocenil Vaníčkovo činnost za starostování: r. 1919 byly postaveny 

4 nouzové domy, v r. 1923 dalších šest, r. 1921 koupilo město Turskou louku, r. 1930 byl zřízen 

nový obecní hřbitov (rok později byl obohacen o kapli) aj. 

Od 4. 6. 1939 byl novým starostou Josef Kobera, který porazil Novotného (23:11 hlasů). II. 

náměstkem se po něm stal Josef Eisner. 

15. 4. oslavil 70 let Jan Rys (městský knihovník). J. Rys se narodil v Karlíně a do Kralup přišel            

r. 1892. Jednalo se o zakladatele a předsedu okresního osvětového sboru, vzdělavatele v Sokolu 

a v Jednotě slovanský žen. Roku 1935 prohlášen čestným občanem Kralup. 

Počátkem dubna vzniklo Národní Souručenství. Konal se nábor nových členů (obecní zřízenci 

doručili každému muži staršímu 21 let přihlášku). Z vyzvaných se přihlásilo 3 641 mužů. Mimo 

zůstalo jen několik osob většinou seskupených kolem politického hnutí Vlajka, starci a 

nemocní. V čele místního Národního Souručenství byl Jaroslav Šulc, pak Tomáš Krutský. 

27. 6. 1939 zemřel Josef Hnitka, řídící učitel, předseda učitelské jednoty Budeč, místopředseda 

a spoluzakladatel místního krajinského muzea. V letech 1921–1933 byl učitelem v Kralupech 

a poté se stal řídícím učitelem na obecné škole chlapecké do roku 1938. 

b. Starostové 

Josef Vaníček (1919-1939) 

Prvním starostou po vzniku Československé republiky se v roce 1919 stal pracovník kralupské 

„Dělnické spotřební, výrobní a úsporné jednoty“ (zkráceně Svémoc), Josef Vaníček. Narodil se 

na Trutnovsku a do Kralup přišel později jako pracovník dělnického konsumu.51 

Poválečné Kralupy měly kolem 8 000 obyvatel a 8 městských částí, byly okresním městem, 

sídlem soudu a finančního úřadu. Ačkoliv se jednalo o okresní město, nebyla zde vlastní radnice 

a městský úřad.  Dokonce nebyl zaveden elektrický proud. A proto mezi prvotní snahu Vaníčka 

byla elektrifikace obce a získání budovy pro městský úřad. Během jeho starostování dochází 

                                                 
50 SOkA Mělník, arch. fond 834, pamětní kniha města Kralup nad Vltavou III (1939), str. 6 

51 STUPKA, Josef. Kralupy nad Vltavou - 100 let, str. 74 
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k rozkvětu Kralup, např. uskutečnilo se překlenutí Vltavy moderním mostem, byly vydlážděny 

ulice či dokončena regulace Zákolanského potoka.52 

Avšak roku 1939 přichází zlom a jeho starostování ukončují Němci a novým starostou se stává 

Josef Kobera. Po skončení války se Vaníček do funkce starosty nevrací. V ocenění svých zásluh 

byl v roce 1946 při výročí 85. narozenin jmenován čestným občanem města Kralup nad 

Vltavou. 

Josef Kobera (1939–1942) 

Josef Kobera byl druhý a zároveň poslední starosta Masarykovy republiky. Josef Kobera byl 

kralupský obchodník a majitel realit. Nastoupil v roce 1939 po německé okupaci. Zpočátku se 

zdálo, že bude pro Němce přijatelný, jelikož uměl dobře německy. Neměl v úmyslu s Němci 

kolaborovat, naopak chtěl co nejvíce vystupovat ve prospěch obce. V roce 1942 byl odvolán, a 

tak se stal posledním starostou v kralupské samosprávě od roku 1850.53 

Vládní komisaři 

Po J. Koberovi přešli do vedení Městského úřadu po dobu války němečtí komisaři. Jelikož 23. 

května 1942 Němci rozpustili městské zastupitelstvo, byl jmenován vládní komisař Karel 

Benesch. K. Benesch udal bývalého starostu Vaníčka gestapu, který musel čelit četným 

obviněním a domovním prohlídkám. Po roce poslali Němci komisaře Benesche na frontu a na 

jeho místo přišel nový německý vládní komisař Ing. Leo Duschek. Ten se snažil již s Čechy 

vycházet lépe oproti předchozímu komisaři.54 

c. Rekvizice kralupských zvonů 

Uprostřed druhé světové války v roce 1942 byly sejmuty ze zvonice kralupského kostela 

Nanebevstoupení Panny Marie a sv. Václava čtyři velké zvony, aby posloužily nacistickým 

válečným účelům, jelikož bronzová slitina, ze které byly zvony vyrobeny, se stala za války 

strategickým materiálem. Kralupské zvony byly stejně jako další zvony z jiných měst odvezeny 

do Prahy. Zde se nakonec soustředilo 10 tisíc zvonů. Odtud byly zvony odváženy k roztavení 

do Hamburku.55 
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K první rekvizici zvonů došlo už za první světové války. Rok před koncem války (červenec 

1917) byly z věže spuštěny dva zvony. O měsíc později byl odebrán třetí zvon. Dvanáct let byl 

kralupský kostel bez zvonů. V roce 1930 byly vysvěceny zvony nové. Avšak o dvanáct let 

později opět dochází ke konci kralupských zvonů.56 

V březnu roku 1942 přišel na kralupskou faru dopis, že zvony vážící více než 10 kg jsou 

s okamžitou platností zabaveny. Hlavní důvod byl ten, že hitlerovská vojska potřebovala další 

tuny strategického materiálu. Farář Karel Záruba se snažil zachránit alespoň dva zvony, ale jeho 

žádost byla zamítnuta. Proto se Městský úřad rozhodl, že zachytí zvuk zvonů na gramofonové 

desky. Za přítomnosti starosty Josefa Kobery nahrála pražská firma Belton hlas každého zvonu 

třikrát. Nahrávání probíhalo celé odpoledne na Velikonoční pondělí 6. dubna 1942.57 Druhý 

den se zvony rozezněly naposledy. Kralupští zvoníci vydrželi zvonit všemi čtyřmi zvony 

(Marie, Ludmila, Vojtěch a Václav) půl hodiny.  

Odstranění zvonů proběhlo následující den. Z bezpečnostních důvodů byl uzavřen prostor 

kolem věže. Pomocí ručního rumpálu, byly postupně zvony ze zvonice spuštěny. Každý zvon 

byl při spouštění odtahován od kostelní věže pomocným lanem. Zvony pak byly položeny na 

valník a odvezeny na rampu kralupského nádraží. Byly opatřeny bílým nápisem Kralupy n. Vlt. 

a skončily v Praze Na Maninách, kde byly uskladněny a poté převezeny do Hamburku.58 

Po skončení války se minický farář P. Kolský dozvěděl, že na „shromaždišti zvonů“ v Praze 

zůstaly nějaké zvony, které Němci nestačily odvézt. Bohužel zde nebyly kralupské zvony, ale 

zvon označený červenou barvou Debrno (vesnice na Kralupsku), který byl nakonec zachráněn. 

Zvonice kralupského kostela byla až do roku 1991 bez zvonů. 

d. Dubnový transport smrti 

Velitelé koncentračních táborů v panice stěhovali vězně dále od fronty. Začátkem dubna byli 

vězni z lágru Buchenwald nahnáni do otevřených vagónů nákladního vlaku a vydali se na cestu 

do neznáma. Po devatenácti dnech skončil transport ve stanici Bohosudov u Teplic, protože jim 

spojenečtí letci rozstříleli lokomotivu. Vězni museli vystoupit, celkem 400 jich na místě bylo 

postříleno. Ostatní museli dojít pěšky do Litoměřic, kde se vytvořil transport s cílem 

Protektorát. Zde byli do transportu připojeni i vězni z Terezína. Transport směřoval z Roudnice 
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do Prahy. Vlak s dobytčími vozy dostal označení 94803. Na vagónech bylo 3854 politických 

vězňů různých národností (Češi, Poláci, Rusové, Belgičané, Rumuni aj.).59 

Do Kralup dorazil 28. dubna 1945 a zastavil se zde na pět hodin. Vlak stál na kolejišti pražského 

zhlaví v blízkosti dnes již neexistující továrny Reagencie.60 Důkazem je fotografie, kterou 

pořídil amatérský fotograf Josef Tesárek. Vlak vyfotografoval z protější cesty pod Hrombabou 

(pozn. název kopce). Lidé v Kralupech se o transportu brzy dozvěděli, vlak obklopili, neboť 

vězňům přinášeli nejenom jídlo, ale i civilní šaty, aby jim umožnili útěk. Některým vězňům se 

opravdu podařilo utéct. Probíhalo to tak, že vyběhli do polí na Hrombabu a poschovávali se po 

různých místech. Část se jich ukryla do stodoly statkáře Karbana u hřbitova a později na 

minický hřbitov. Uprchlíci utíkali daleko od města směrem k Minicům. Miničtí obyvatelé 

v noci převáděli uprchlíky přes Zákolanský potok do minického lesa směrem k Otvovicím. 

V tomto místě zůstala řada opuštěných slojí, kde se těžilo uhlí. Lidé jim k šachtám nosili jídlo, 

a dokonce k vězňům tajně docházel i kralupský lékař, který nemocným poskytoval lékařskou 

péči.61 Jedna ze skupin uprchlíků si vyhrabala úkryt v malém lesíku pod hradištěm 

v Rusavkách. Přímo z lesa viděli zahradnictví Vlastimila Pokorného a každou noc si k němu 

chodili pro jídlo. Konce války se dočkali všichni uprchlíci, až na jednoho. Dalo by se říci ironie 

osudu, muž se najedl příliš tučného jídla, které jeho žaludek neunesl a zemřel.62  

Těm, kterým se nepodařilo utéct, se naskytla druhá šance v Roztokách, kam vlak dojel druhý 

den, 29. dubna. Situace se opakovala jako v Kralupech, lidé přinášeli vězňům jídlo, léky a 

pomáhali jim s útěkem. Další den transport pokračoval v jízdě. Nakonec skončil 8. května 

v Netřebicích u Kaplice. Ti, kteří hrůzostrašnou cestu přežili, byli zachráněni.63  

e. Kralupští Židé 

Kralupská synagoga byla postavena mnohem dříve než kralupský kostel Nanebevzetí Panny 

Marie. Náklady samozřejmě hradila náboženská obec židovská, která byla v Kralupech dost 

početná. Jedná se o jednoposchoďovou budovu se sedlovou střechou. V průčelí jsou nad 

patrovou římsou čtyři půlkruhová empírová okna a nad nimi nad druhou římsou ve výklencích 

písmena A a . Synagoga byla postavena roku 1873. Předtím se Židé scházeli v modlitebně 
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v domě v Mikovicích. Hlavním důvodem, proč byla synagoga postavena je ten, že poté co byla 

vyhlášena rovnoprávnost Židů s ostatním obyvatelstvem a bylo povoleno Židům svobodné 

stěhování a usazování, bylo potřeba většího modlitebního sálu.  

Stavba je postavena podle určitých tradic, např. podélná osa stavby je orientována od východu 

k západu, stojí v blízkosti vodního toku. Avšak jedna zásada u kralupské synagogy nebyla 

dodržena. „Modlitební sál má být pod úrovní vchodu a má se do něho sestupovat po schodech. 

Zahloubení modlitebního prostoru v souladu se 130. žalmem („Z hlubin volám Tě, Pane...).“64 

U kralupské synagogy nalezneme modlitební sál v prvním patře, neboť přízemí bylo určeno pro 

školní vyučování a pro místnosti rabína. 

Synagoga svému účelu sloužila ještě chvíli po okupaci Čech a Moravy nacistickou armádou 

(v říjnu 1941 byly z nařízení Němců všechny synagogy a modlitebny úředně uzavřeny). Po 

dobu okupace byla v synagoze umístěna učňovská škola. Po válce byla do synagogy 

nastěhována Městská knihovna (původní budova knihovny byla zničena při bombardování), 

která zde byla do roku 1954. Židovské bohoslužby už nikdy v synagoze nebyly obnoveny. Dnes 

slouží bývalá židovská synagoga několika účelům. Nalezneme zde umělecký ateliér a 

v bývalém modlitebním sále se scházejí věřící Československé církve husitské, Církve bratrské 

a Českobratrské církve evangelické.65 

Dne 9. ledna 1942 si Okresní úřad v Kralupech vyžádal od občanů potvrzení o nežidovském 

rodovém původu. Důležité je zmínit vládní nařízení ze dne 4. července 1939, č. 136 Sb., o 

právním postavení Židů ve veřejném životě. Původ se zjišťoval až do třetího kolena. Státní 

zaměstnanci museli předkládat doklady o nežidovském původu v podobě sedmi křestních listů 

(jeden za sebe, dva za rodiče a čtyři za prarodiče). 66 

Na 22. února 1942 byl určen první transport pro kralupské Židy, který směřoval do Terezína. 

Transport s označením 22 Y byl vypraven z Kladna. Celkově tento transport odvezl 802 Židů, 

z toho jich 58 bylo z Kralup. Mezi prvními šel do transportu i kralupský advokát JUDr. Josef 

Rosenzweig, který měl svoji advokátní kancelář v Žižkově ulici. Bydlel v Lobečku (městská 

část Kralup), avšak poté se přestěhoval do nedaleké obce Vepřek, protože kralupští kolaboranti 

sdruženi v pronacistickém spolku „Vlajka“ usilovali o urychlený odsun kralupských Židů. 

Dokonce několikrát svůj požadavek urgovali u kralupského okresního úřadu. Josef Rosenzweig 
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byl v Terezíně dva roky, do vyhlazovacího tábora Osvětim byl odvezen 12.10.1944, kde tentýž 

den skončil jeho život v plynové komoře.67  

Kralupští Židé byli většinou obchodníci. Do prvního transportu musela nastoupit i celá rodina 

pana Bendy. Artur Benda (nar. 12.9.1881) byl obchodník s textilem a obchod měl v Husově 

ulici. Jeho život skončil 23. dubna 1942 v Lublinu, kde zahynula i jeho žena Kamila. Jejich syn 

Arnošt, kterému bylo dvaadvacet let v době transportu, skončil v plynové komoře v Osvětimi 

18. 12. 1943. Ani jejich rodinný dům v Husově ulici nepřežil, při leteckém bombardování 

Kralup byl přímým zásahem zničen.68 

V Kralupech bylo několik židovských rodin Katzů. Julius Katz vlastnil obchod s látkami, 

obleky a obuví. Jeho bratr měl obchod s prádlem u kostela. Zikmund Katz, který měl obchod 

ve stejné ulici jako Julius, nabízel galanterní zboží. Žádný z nich se již z koncentračního tábora 

nevrátil. Na několika místech Kralup žili početné rodiny Neumannů. Celkem 14 lidí šlo do 

transportu. Nejmladšímu členovi rodiny bylo 10 let (Helena Neumannová nar. 12. 2.1932, 

zahynula 23. 4. 1942 v Lublinu). Život ostatní členů skončil ve stejném roce, ale na různých 

místech (v Terezíně, Treblince, Lublinu).69  

Takto by bylo možné pokračovat ve sledování osudů jednotlivých kralupských Židů. Další 

transporty následovaly během roku až do 24. října 1942. Po tomto datu už v Kralupech nebyli 

žádní „Neárijci“.  

f. Odboj 

Národ se nedokázal smířit s okupací Československa, avšak pro projevy vlasteneckého cítění 

nebyl příliš velký prostor. Především se jednalo o posilování národních tradic. Jednou z prvních 

se stala tradiční pouť na horu Říp 30. dubna 1939. Výlet na Říp uspořádala kralupská jednota 

Sokola a o této národní manifestaci k rotundě sv. Jiří napsali do své sokolské kroniky, že zde 

naposledy viděli vlát československou vlajku.70  

Přesto se krátce po německé invazi objevují první odbojové skupiny. V Kralupech jich působilo 

během války hned několik, spolupracovaly mezi sebou navzájem. A dokonce někteří lidi byli 
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členy několika skupin navzájem. Příkladem je PhDr. M. Dýma, který byl členem skupiny 

učitelské, skupiny KSČ a stal se spojkou s VSSO.  

V následujícím textu představím nejvýznamnější odbojové skupiny na Kralupsku. 

Vojensko-sokolská skupina odboje 

Tato skupina byla později pojmenována po svém zatčeném veliteli kpt. Čermákovi (zemřel 

v koncentračním táboře v Budyšínu). Skupina byla složena z řad záložních důstojníků a sokolů. 

Činnost VSSO zahrnovala akce sabotážní, zpravodajské, přípravu vojenského povstání, 

rozšiřování letáků (časopis „Český kurýr“ a „V boj!“) a materiální podporu rodin zatčených 

(tato práce dopadla na Mrkvičkovi především na manželku Miladu, která distribuovala peníze 

a potraviny, které se jí podařili sehnat). Členové skupiny byli většinou občanským povoláním 

úředníci nebo obchodníci. Skupina navazovala kontakt s celorepublikovou vojenskou 

odbojovou organizací Obrana národa. Kralupská VSSO byla napojena na všechny odbojové 

skupiny působící v Kralupech a blízkém okolí.71  

KSČ 

Odbojová skupina komunistická, která pracovala na Kralupsku, měla krycí název D1/1 a byla 

přímo napojena na Prahu. Věnovala se převážně politické činnosti, tiskla a dále šířila ilegální 

tiskoviny. Do jejího čela se už před válkou postavili známí a ve stranické hierarchii poměrně 

vysoce postavení lidé (např. Klouček – důvěrník strany). Proto pro gestapo nebylo příliš těžké 

skupinu odhalit, a ještě se mu podařilo do skupiny dosadit své informátory. „Skupina na 

Kralupsku měla asi 100 členů, zatčeno bylo 46 lidí, z toho 12 bylo popraveno, 3 zemřeli 

v koncentračním táboře a 1 se zastřelil při zatýkání.“72 Zajímavostí je, že se jedné člence 

podařilo před gestapem skrývat až do konce války (po celé 3 roky). 

Odboj železniční 

Železniční odboj byl důležitou skupinou operující na místním dopravním uzlu. Do její činnosti 

patřily sabotáže vozů, zdržování dopravního provozu a krádeže materiálu a benzinu. S touto 

skupinou v roce 1942 navázala spolupráci VSSO, která získávala informace o vojenských 

transportech i nákladní dopravě.73 
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Odbojová skupina hornická „Bohemia“ 

Skupina působila ve stejnojmenném minickém dole od roku 1939. Ve vedení byli horníci Rath 

a Kytka. Skupina byla úzce napojena na hornický odboj v otvovickém dole „František“. 

Věnovala se šíření ilegálního tisku, spolupracovala s VSSO na přípravě leteckého shozu zbraní 

v prostoru Rusavek, které měla ukrýt v opuštěných šachtách, kde skupina skrývala vězně 

uprchlé z koncentračních táborů či transportů smrti. Členové skupiny se účastnili povstání, 

stavěli barikády a zátarasy na silnicích především v Minicích a Mikovicích.74 

Učitelská skupina 

Učitelská skupina byla v rámci skupiny KSČ, operovala na území celého Kralupska. Scházela 

se jednou týdně pod zástěrkou povinných kurzů němčiny, které vedl jeden ze členů skupiny. 

Skupinu vedli manželé Dýmovi, kteří na počátku roku 1942 vydali 2 čísla vlastního ilegálního 

časopisu „Náš boj“.75 

g. Bombardování 

V roce 1944 se stále častěji ozývaly sirény ohlašující letecký poplach. V Kralupech byly 

budovány protiletecké kryty zejména kolem nádraží. Jednalo se o výkopy zakryté starými 

pražci s nasypanou vrstvou zeminy. Mimo jiné komise označila domy se sklepy, které byly 

vhodné jako protiletecké kryty. Další úkryty, které by odolaly bombardování, byly vytesány do 

skal Hostibejku, ovšem ty byly od centra města příliš daleko.  

Konec druhé světové války se blížil, ovšem pro Kralupy to tak nebylo. Přišel den, 22. března 

roku 1945, který je řazen do černých událostí historie města. Ovšem málo kdo ví, že městu 

hrozil nálet mnohem dříve a to 28. prosince roku 1944.  

První nálet měl být na město proveden 28. prosince 1944. Část náloží amerických svazů dopadla 

několik kilometrů severně od Kralup. Bomby se rozptýlily do polí, veltruského parku a Vltavy, 

neboť nad krajinou ležela silná mlha. Ovšem i přesto bylo zasaženo nádraží Veltrusy, několik 

domků, kde zahynuli tři lidé a silně byl poškozen veltruský silniční most vedoucí přes řeku.76  

Tento nálet, který byl spíše zaměřen na okolní vesnice (Veltrusy, Miřejovice aj.) byl po dlouhou 

dobu považován za nouzové odhození bomb ve špatném počasí. Ovšem díky novým poznatkům 
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je vše jinak. Nálet byl totiž součástí velkého útoku, který byl proveden 15. americkou leteckou 

armádou na rafinérie a sklady pohonných hmot v Čechách. 

„K útoku bylo vyčleněno celkem 538 bombardovacích a 361 stíhacích letadel. Z toho 56 

bombardérů bylo určeno na Kolín, rovněž 56 bombardovacích letadel na Pardubice a 50 strojů 

k náletu na Roudnici n. Lab. (sklady v Hněvicích). Pro Kralupy n. Vlt. bylo k útoku na rafinerii 

vyčleněno 41 bombardérů.“77  

Kolem půl deváté ráno odstartovaly bombardovací skupiny ze základny Venosa. Celkem 39 

strojů vzlétlo k útoku na Kralupy. „Ve 12.22 hod. dosáhla tato skupina cíle z výšky 22.000 stop 

shodila 43 tun bomb RDX, tj. tříštivých, po 500 librách, tj. přibližně 250 kilogramech. Shozeno 

bylo celkem 172 pum, avšak podle zhotovených snímků nebyly konstatovány zásahy rafinerie, 

nýbrž železniční trati u Veltrus.“78 A tak vlastně Kralupy unikly náletu. Ovšem zkáze nebylo 

zabráněno, pouze došlo k odkladu. 

Jelikož v Kralupech byla rafinerie minerálních olejů, město zůstalo v seznamu strategických 

cílů amerického letectva. 22. března 1945 byl den, kdy americká letecká armáda chtěla zničit 

všechny zbývající rafinerie pro výrobu tekutých paliv v nepřátelském prostoru. Pro Kralupy byl 

určen 304. wing. K náletu bylo vyčleněno 165 letadel, ale napadení města provedlo pouze 125 

strojů. Celkem bylo shozeno 1 136 bomb, avšak tím bombardování neskončilo. Přibližně ve 

13:00 hod. bylo odhozeno dalších 120 bomb, a to bombardovací skupiny 5. wingu, která měla 

původně útočit na Ruhland, ale opozdila se.79 

Bombardování bylo provedeno vizuální metodou, kdy hned první vlna uskutečnila při velmi 

dobré viditelnosti přesné zásahy do objektu rafinerie. Bohužel jedna z prvních pum dopadla na 

nádraží, do západní části petrolejky, která okamžitě vybuchla a začala hořet. Obrovský oblak 

tmavého kouře se rozprostřel po okolí a viditelnost se zhoršila. Proto většina následujících 

bombardovacích skupin shazovala pumy naslepo. Tím došlo ke zničení větší části obytných 

čtvrtí zejména v centru města. Velké množství bomb spadlo do polí, na fotbalové hřiště, do řeky 

apod.80 Takto stručně jsem shrnula kralupský nálet shora. Ale jak to ve skutečnosti vypadalo 

dole, ve městě? 
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Letecký poplach byl vyhlášen 15 minut před pravým polednem. Ovšem nikdo ho nebral vážně, 

protože takových poplachů bylo v minulosti celá řada, a přitom se nic nedělo. „Nad městem se 

začaly objevovat stříbrné siluety spojeneckých letadel, lidé stáli na ulicích v domnění, že letadla 

směřují na nenáviděné Německo, kam svrhnou svůj smrtonosný náklad, někteří dokonce 

mávali.“81 Ale realita byla jiná, po první svržené bombě se lidé začali uvědomovat, že tentokrát 

cílem útoku jsou Kralupy. První bomba na rafinerii dopadla po půl jedné a nálet trval asi 30 

minut.  

Podle pozdějších bilancí, bylo při náletu zcela zničeno 117 domů a téměř tisíc jich bylo 

poškozeno. Dále bylo zdemolováno či poškozeno elektrické a telefonní vedení, byla rozbita 

kanalizace a přerušeny trati a silnice. Nejvíce zasaženou oblastí se stala část Podháje (v blízkosti 

rafinerie). „Úhrn škod byl vyčíslen obnosem 210 miliónů Kč podle stavu a hodnoty ke 30. 

červnu 1939.“82 Ovšem děsivá čísla se týkají i obětí. „Zahynulo 245 osob, z toho 145 Čechů. 

Nebyli to jen obyvatelé Kralup, byli mezi nimi i náhodní návštěvníci města.“83 Ve městě byly 

nasazeny četné záchranné a pomocné oddíly. Oběti byly přenášeny do kralupského kostela, kde 

je pak jejich příbuzní nebo známí identifikovali. Raněné odváželi sanitní vozy do blízkých 

nemocnic (Kladno, Slané, Mělník). 

h. Květnové povstání a osvobození 

Počátkem roku 1945 bylo jasné, že Čechy budou co nevidět osvobozeny. V únoru „zaplavili“ 

Kralupy Němci z východních zemí, především ze Slezska, prchající před postupující frontou. 

Němci rovněž přesunovali vězně z koncentračních táborů. „O blízkosti armád a vývoji války 

informoval zahraniční rozhlas i ilegální tisk. O nadcházejících událostech si mohli lidé udělat 

obrázek sami.“84  

Odbojové skupiny se začaly připravovat na převzetí moci. Aktivita před povstáním se 

vyznačovala tím, že se konalo mnoho schůzí, na kterých se rozdělovala činnost (skupina 

vojensko – sokolská měla mít na starost vojenskou stránku věci a komunisté politickou – 

zakládání národních výborů). V Kralupech se objevilo národních výborů hned několik. 

Komunistický, který vznikl jako první, sociálnědemokratický. Svůj výbor měla i vojensko-

sokolská skupina, a ještě další zřídili železničáři. 5. května proběhlo jednání, výsledkem bylo 
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sloučení všech výborů a na základě sloučení vzniká jednotný kralupský RNV (Revoluční 

národní výbor; předseda horník Petr Titla). Národní výbor vydal příkaz k zajištění kolaborantů 

a zrádců národa. Den předtím (4. května) se konala poslední ilegální schůzka VSSO a KSČ, 

kde byla dohodnuta osoba oblastního velitele Národní stráže. Ladislav Mrkvička byl jmenován 

oním velitelem a v jeho bytě bylo zřízeno vojenské velitelství. Zároveň vznikl jeden prapor o 

několika rotách, které měly celé město, přilehlé obce a strategické objekty rozděleny. 

Organizované i neorganizované skupiny obyvatel se začaly ozbrojovat s odhodláním bojovat 

proti Němcům, kteří se nechtěli vzdát (to se hlavně týkalo SS).85 Dále zmíním události, které 

se v následujících dnech odehrály.  

6. května byli montéři kralupské pošty Karel Grossmanna a Josef Skála vysláni do terénu, aby 

přerušili telefonní spojení s pražskou vojenskou posádkou. Při přerušování drátů u obce Velké 

Přílepy je Němci zastřeli. Tentýž den jeli na pomoc bojující Praze Václav Nováček a Alois 

Honzajk. Osobním automobilem vezli náboje a grány. U Debrna (obec u Kralup) se setkali 

s kolonou SS a Němci je na místě zastřelili.86 

Se závěrem války se pojí nešťastná událost – zbytečná smrt několika převážně mladých civilistů 

na vrcholku kopce Hostibejku.  Očitým svědkem celé akce byl Ladislav Hrdina, který se skrýval 

s 5 dalšími ozbrojenými muži nedaleko v cukrovaru (místní velitelství 1. roty). Skupina 

civilistů spatřila z vrcholku kopce dole pod nimi německou kolonu. První na ni vystřelil. 

Ozbrojená hlídka na motocyklu ihned vyjela nahoru a začala skupinu hledat. Skupina na 

vrcholu kopce se rozprchla. Jaroslav Svoboda rychle přeběhl na druhou stranu vrchu a ztratil 

se ve dvoře domu v Přemyslově ulici. Ostatní se ukryli v bunkru na vrcholu. Bratři Antonín a 

Josef Brožovi se ve stísněném prostoru necítili dobře, a tak přeběhli do jednoho z opuštěných 

kulometných hnízd. To jim zachránilo život, protože ostatní byli v bunkru postříleni.87 Dnes je 

na místě tragédie pomník se jmény mrtvých. 

„Aby byly zadrženy německé kolony jedoucí do Prahy, stavěli členové odbojových organizací i 

civilisté zátarasy na nejdůležitějších silničních tazích. Jeden takový mohutný zátaras byl na 

kralupské straně mostu.“88 Nejvýznamnější vojenskou akcí, která se 1. rotě (a i povstalcům 

vůbec) podařila uskutečnit, bylo zničení německého pancéřovaného vlaku směřující na Prahu.               
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8. května u nelahozevského tunelu tato akce proběhla, kde na příjezd německého vlaku čekaly 

dva vlaky a čtyři skupiny povstalců. Proti pancéřovanému vlaku byla vyslána stará lokomotiva, 

před kterou bylo několik vagonů naložených železem. Posádka vlaku včas za jízdy vyskákala a 

ke srážce došlo na konci tunelu. Na vedlejší koleji byl připraven český obrněný vlak 

s protiletadlovými děly, který ihned spustil na německý vlak palbu. Kolej, na které byl německý 

vlak zastaven, byla předem podminována. Zde padli dva čeští odbojáři Alois Růžička a Václav 

Jírový. Většina Němců byla zabita a část zajata.89 

Pochytaní členové SS, které prozradilo tetování na ruce, byli odvedeni na kralupské sokolské 

cvičiště, které se proměnilo v popraviště. Někteří Němci byli zastřeleni ještě před branou 

sokoliště.90  

Šest let trvající válku ukončil příjezd sovětských tanků a samohybných děl. Do Kralup přijely 

od Veltrus přes Lobeček ráno 9. května 1945.  Bojovat však s nikým nemusely. Velká posádka 

wehrmachtu ubytovaná ve škole na Komenského náměstí, se vzdala ještě před příjezdem Rudé 

armády kralupským odbojářům. Sovětští vojáci byli vítáni místním obyvatelstvem s velkým 

nadšením. Sovětská armáda v čele s generálem P. S. Rybalkem postupně obsadila Kralupy. 

V Lobečku se ubytoval generál Sergej Jevdikimovič Kuzmin a jeho dělostřelci.91  

2.5.Poválečný vývoj 

Po skončení druhé světové války v roce 1945 se mění městský úřad na Městský výbor 

v Kralupech a do jeho čela vybírá komunistická strana předsedy. Během následujících 45 let se 

vystřídalo celkem sedm předsedů Národního výboru. První předsedou MNV se stal Petr Titla 

(od 5. 5. 1945). Během dalších let se v čele Národního výboru vystřídalo několik mužů. 3. 7. 

1946 byl vybrán Václav Karlovský, který byl ve funkci do r. 1950. Dále pouze jmenovitě: 

Antonín Hokův, František Kdér, Antonín Škanta, Josef Holán a Josef Koutný. Roku 1990 byla 

ukončena činnost městského národního výboru. Starostou města se poprvé stal Pavel Rynt, 

kterého po několika volebních obdobích vystřídal Petr Holeček. Současným starostou města je 

Marek Czechmann. 

Dva roky po válce (14. 3. 1947) přichází další pohroma, tentokrát přírodní. Povodeň, která 

zaplavila celý střed Kralup. Příčinou byl však Zákolanský potok, který vytéká z okořského 

                                                 
89 STUPKA, Josef. Velká kronika kralupská, str. 255 

90 ŠPECINGER, Otakar. Osvobození Kralupska, str. 28 

91 STUPKA, Josef. Velká kronika kralupská, str. 257 
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rybníka. Příval vody z protrženého okořského rybníka trval sice jen jeden den, ale způsobené 

škody byly daleko větší než při povodních Vltavy v roce 1940. Díky zprávám 

v Československém rozhlase začaly do Kralup přicházet věcné i peněžité dary. 2. dubna 1947 

byl pořádán na Staroměstském náměstí v Praze koncert ve prospěch Kralup. Do Kralup přijel i 

ministr zahraničí Jan Masaryk.92 

Po únoru 194893 dochází k násilné kolektivizaci v zemědělství a znárodnění podniků (např. 

Kochmanův, Červenkův aj.). V roce 1950 bylo v Kralupech 196 neobchodních živností, o deset 

let později pouze dvě.94 V období komunismu se hlavně budovalo. V roce 1958 byla zahájena 

stavba chemického závodu „Kaučuk“,95 který ovlivnil další život Kralup. Velkých proměn se 

dočkala městská část Lobeček. Zde byly vybudovány dvě základní školy, v Třebízského ulici96 

a v ulici Revoluční97. V roce 1965 byl zahájen provoz kulturního domu Vltava. Příliv 

pracovních sil si vynutil stavbu panelových sídlišť (např. Hůrka, V Zátiší či Cukrovar). 

Modernizaci se nevyhnula ani železniční síť. Započala výstavba nové nádražní budov. Staré 

kralupské nádraží, které sloužilo veřejnosti 117 let, bylo v roce 1982 zbořeno.98 Kvůli přestavbě 

děčínské trati byly zbourány domy podél dráhy v Husově a Jungmannově ulici.  

Po revolučních událostech, 17. listopadu 1989, se v Kralupech, podobně jako v ostatních 

městech napříč republiky, probudily naděje na lepší a svobodnější život. Došlo k opětnému 

vrácení reliéfu T. G. Masaryka na kralupský most, přejmenování některých kralupských ulic.99 

Roku 1991 zvonice kralupského kostela dostala nové zvony.100  

                                                 
92 STUPKA, Josef. Kralupy nad Vltavou - 100 let, str. 101 

93 V únoru 1948 přebírá vedoucí úlohu komunistická strana a začíná konec demokracie v Československu. 

94 RACEK, Jan. Město na řece Kralupy nad Vltavou, str. 14 

95 V roce 2007 se společnost Kaučuk Kralupy a.s. přejmenovala na Synthos Kralupy a.s. 

96 Základní škola Třebízského, slavnostně otevřena 18.2.1951, měla původně nést název škola Dr. Edvarda 

Beneše, dostala však název škola Klementa Gottwalda. 

97 Otevřena roku 1969, dnes ZŠ Václava Havla. 

98 STUPKA, Josef. Kralupy nad Vltavou - 100 let, str. 109 

99 Nejdelší kralupská ulice, která nesla jméno Klementa Gottwaldu je opět ulice Přemyslova. 

100 Po poslední válečné rekvizici v roce 1942 byl kralupský kostel po dlouhých 49 let bez zvonů. Nové zvony 

slavnostně vysvětil kardinál Miloslav Vlk. 
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Ke konci roku 1996 bylo po velké rekonstrukci otevřeno Městské muzeum v Kralupech.101 

V době oslav 95 let města byl odhalen na Seifertově náměstí pomník Jaroslava Seiferta od 

akademického sochaře Stanislava Hanzíka. Zároveň vznikly pamětní desky se jmény čestných 

občanů města Kralup, kteří jsou pohřbeni na zdejším hřbitově. Během následujícuh let byly 

odhaleny další pamětní desky (např. pamětní deska malíře Jiřího Karse, pamětní deska obětem 

náletu či busta malíře Josefa Holuba).102 

V srpnu 2002 město postihla povodňová vlna. Při této povodni patřily Kralupy mezi nejvíce 

zasažená města. Stoletá voda, která se prohnala městskými částmi způsobila obrovskou škodu.  

Během posledních deseti let dochází k přestavbě centra města. Otevřela se nová budova 

radnice, v jedné z budov bývalého Karsova mlýna vznikl Technopark pražské VŠCHT, na 

náměstí byl zbořen Hotel Praha. Nyní probíhá modernizace Palackého náměstí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Kralupy měly muzeum již od roku 1926. Jeho činnost byla přerušena 2. světovou válkou a po ní trvala až do 

roku 1960, kdy muzeum ukončilo svou existenci v rámci zrušení kralupského okresu. Muzeum přežilo i 14. 

srpen roku 2002, kdy velká vltavská povodeň velmi citelně postihla i tuto instituci. Návštěvníci si mohou 

prohlédnout sbírky archeologické, etnografické, obrazovou galerii i pamětní síň Jaroslava Seiferta. V dalších 

prostorách se během roku střídají různé výstavy. Muzeum zároveň nabízí edukační programy pro školy. 

102 ŽIVNÁ, Kateřina. RACEK, Jan. 115 let města – 115 historických událostí, str. 8-9 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%C5%88_v_%C4%8Cesku_(2002)
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3 Projektové vyučování 

Abychom uskutečnili úspěšný projekt je nutné mít teoretické základy. Nejdříve objasním 

historický vývoj projektové výuky, poté se zaměřím na pojmy: projekt, projektová metoda a 

projektové vyučování. Než se pedagog pustí se svými žáky do projektu je zapotřebí znát určitý 

postup. Následně uvedu jednotlivé typy projektů podle různých hledisek. Velmi často bývá 

projektová výuka zaměňována s tematickou výukou, jelikož má mnoho podobného, přesto se 

najdou určité rozdíly. Ačkoliv projektová metoda přináší řadu pozitiv, je důležité si objasnit i 

negativní stránky.  

3.1.Historický vývoj projektového vyučování 

Projektová výuka je především spojována s reformním pedagogickým hnutím na přelomu 19. 

a 20. století, konkrétně se jmény J. Deweye a W. H. Kilpatricka. Přesto prvotní kořeny 

projektového vyučování sahají do Itálie a Francie v 17. a 18. století, kde se projekty staly 

součástí závěrečné zkoušky. Postupně se projekty šířily na vysokých školách v Evropě. 

V Americe dochází k uplatnění zhruba v polovině 19. století.103 Ačkoliv je projektová výuka 

záležitostí 20. století, pedagogické odkazy směřující k projektovému vyučování, najdeme 

mnohem dříve. 

Prvky projektové práce nalezneme u J. A. Komenského, který vyzdvihoval osobnost dítěte a 

jeho možnost se rozvíjet. 18. století bývá označováno jako století „pedagogické“. A proto není 

pochyb nalézt východiska projektové výuky u pedagogických myslitelů jako jsou J. J. 

Rousseaua, J. H. Pestalozzi nebo C. Freinet.104  

Jean Jacques Rousseau se ve svém pojetí výchovy a vzdělávání opírá o samostatnou aktivitu 

dítěte a jeho osobní zkušenost. Kladl důraz na individualitu jedince.  Johann Heinrich Pestalozzi 

do středu své pedagogické pozornosti postavil dítě a usiloval o celkový rozvoj dítěte – fyzický, 

mentální, morální a mravní. Později z Pestalozziho čerpala reformní pedagogika. Friedricha 

Wilhelma Augusta Fröbela a Célestina Freineta spojujeme s pojmy jako osobnost dítěte, jeho 

                                                 
103 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky, str. 24 

104 Tamtéž str. 24 
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vnitřní potenciality, činnost, samostatnost, aktivita a zájem dítěte.105 Druhý zmíněný usiloval o 

tzv. volnou školu a výchovu106.   

Projektové vyučování se do škol dostává v souvislosti s prosazováním pragmatické pedagogiky, 

která se rozvinula prostřednictvím pragmatické filozofie. Tento filozofický směr se začal 

rozvíjet na území USA na přelomu 19. a 20. století. Spojení myšlenek pragmatismu se školním 

prostředím a s výchovou jsou zásluhou Johna Deweyho (1859–1952). Dnes lze Deweyho 

považovat za jednoho ze zakladatelů projektové metody.   

Pragmatická pedagogika, která vychází z kritiky herbartismu, se opírá o dva základní pojmy – 

zkušenost a experiment. Dále kritizuje vyučování uspořádané do systému izolovaných 

předmětů, které na sebe obsahově nenavazují. Proto se hledala jiná uspořádání vzdělávacího 

obsahu, aby více odpovídala životu a umožnila žákovi se více ponořit do učiva.107 Pragmatická 

pedagogika se opírá o pojem „celé“ dítě (neopomíjí žádnou stránku dětské osobnosti). Důraz je 

kladen na aktivitu vychovávaného jedince, spojení výchovy se zájmy dítěte. Učitel se stává 

průvodcem dětí, jelikož má více zkušeností.108 

Ve třicátých letech dosáhla pragmatická pedagogika největšího vlivu. V této době výrazně 

ovlivňuje i podobu výchovy v Evropě, včetně našeho školství. Jak již bylo několikrát zmíněno 

mezi hlavní představitele projektové výuky tedy i pragmatické pedagogiky patří John Dewey a 

William Heard Kilpatrick. 

Profesor filozofie, pedagogiky a psychologie J. Dewey, spojil ve svém pedagogickém systému 

psychologické hledisko se sociologickým. Své teorie praktikoval na univerzitní experimentální 

laboratorní škole v Chicagu. Dewey klade důraz na spojení školy se životem. Žádá, aby se ve 

vyučování postupovalo od praxe k teorii. Žák vykonává tělesnou práci, a tak získává dovednosti 

a zkušenosti a zároveň je při tom teoreticky poučován. Škola má být uspořádána tak, aby 

poskytovala žákům zkušenost. Škola by měla žákům předkládat takové učební situace, které 

jsou přiměřené věku dítěte a zároveň směřují k problémům, se kterými se mohou žáci setkat 

v dospělosti. Zcela odmítá oddělování domácího a školního života dětí. Naopak škola má 

                                                 
105 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky, str. 25 

106 Základem volné školy je práce (činnost), která vychází ze zájmů dětí. Vytvoření školní tiskárny, žákovská 

korespondence a vydávání časopisu byly činnosti, které byly praktikovány ve volné škole a mají velmi blízko 

k dnešní projektové výuce. 

107 TOMKOVÁ, Anna; KAŠOVÁ, Jitka; DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Učíme v projektech, str. 12 

108 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky, str. 26 
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využívat stejných motivů, které vedou dítě k práci doma. Podle Deweye se člověk v životě 

setkává s problémovými situacemi. Úkolem myšlení je pak proměnit problémovou, neznámou 

situaci v jasnou. Pomocí subjektivní praktické činnosti (vlastní zkušenost) lze vyřešit 

problémové situace.109 

Praxe škol výrazně ovlivnily myšlenky Williama Hearda Kilpatricka, který vymezil 

projektovou metodu. Kilpatrick, žák J. Deweye, uveřejnil roku 1918 první studii o projektové 

metodě „The Project Metod“. Tvrdí, že by se děti neměly učit abstraktním pojmům a definicím 

na teoretické úrovni, ale formou rozhovoru, řešením problematických situací apod. Projektové 

vyučování se podle něj snaží o hlubší motivaci výuky, o těsné sepětí teorie s praxí a o to, aby 

škola byla místem, kde by dítě skutečně žilo.110 Klicpark vymezil čtyři fáze projektu, které se 

staly obecným postupem pro řešení projektů. 

• purposing (záměr) 

− záměr projektu by měl vyjít ze zájmu žáků  

• planning (plán)  

− zahrnuje třídění úkolů a vytvoření harmonogramu projektu, který 

samozřejmě může být v průběhu práce pozměněn 

• executing (provedení)  

− aktivita vycházející od žáků 

− učitel v roli poradce 

− do této části patří i výsledný produkt (např. výstava, časopis atd.) 

• judging (hodnocení) 

− velmi důležitá část 

− hodnocení ze strany vyučujícího a ze strany žáků 

− hodnotí se výsledek projektu, ale i pracovní proces111 

České školství na přelomu 19. a 20. století podléhá vlivu herbartovské školy, založené na 

pedantství a přehlížení potřeb žáků. Ovšem na počátku 20. století do Evropy proniká 

progresivní výchova. Myšlenky americké pragmatické pedagogiky se tak střetly 

s herbartovskou filozofií.112 Proti herbartovské škole vystoupil Josef Úlehla, který oceňoval 

                                                 
109 DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Projektové vyučování v české škole, str. 11-12 

110 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky, str. 28 

111 LABISCHOVÁ, Denisa; GRACOVÁ, Blažena. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, str. 6 

112 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky, str. 29 
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zvídavost dítěte a jeho činnost. Vyzdvihoval vlastní zkušenost dítěte a jeho vnitřní předpoklady 

pro přirozený způsob poznávání.113 

V letech 1918 až 1928 docházelo ke snaze zavést mnoho návrhů na školskou reformu. Tyto 

návrhy se však neuskutečnily. Uvedení pracovní školy do praxe bylo pouze individuální 

záležitostí některých pokrokových učitelů.114 

V období první republiky se postupně začala reformní pedagogika dostávat do škol. Velkou 

zásluhu na tom má Václav Příhoda. Principy pragmatické pedagogiky, se kterou se setkal při 

zahraničním studiu v USA, byly součástí návrhu na reformu školství. Myšlenka pracovní školy 

byla reakcí na jednostranný intelektualismus a mechanické memorování žáka. Základním 

znakem školy byla žákova duševní samočinnost. Důležitým znakem této školy byl zájem, který 

vyplýval z potřeb dítěte. Hlavními metody pracovní školy se staly metody projektové a 

problémové. V pracovní škole šlo o výsledek práce. Práce musí odpovídat věku žáka, aby měl 

šanci na její úspěšné zvládnutí. 115 V souvislosti s pracovní školou uvádí Markéta Dvořáková 

ve své publikaci116 další školy, ve kterých se setkáváme s projektovým vyučováním. Jedná se 

o školu činnou a produkční. Všechny tyto tři školy jsou velmi blízké a v praxi se prolínají, 

přesto se v některých principech liší. 

Další pedagog, který podporoval projektovou výuku je Rudolf Žanta. Projektovou metodu viděl 

jako cestu k uplatnění samočinnosti žáka. Dalšími zastánci projektové výuky patří Stanislav 

Vrána a Jan Uher, který díky zahraničním zkušenostem vytvořil myšlenku činné školy. Zásady 

reformního pedagogického hnutí zastavily přicházející historické události, okupace 

Československa a po skončení druhé světové války, komunistický režim. Výchova a vzdělávání 

byla v rukou Komunistické strany Československa.117 

Sametová revoluce roku 1989 přinesla změny politické a společenské, což vedlo k proměně 

vzdělávacího systému. Do školství začaly proudit nové vývojové tendence společnosti, což 

                                                 
113 DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Projektové vyučování v české škole, str. 29 

114 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky, str. 29 

115 Tamtéž str. 30 

116 DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Projektové vyučování v české škole. Praha, 2009. 

117 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky, str. 30-31 
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vedlo k transformaci školství118. V 90. letech 20. století projektová výuka pozvolně přichází do 

škol, ovšem jen díky vlastní aktivitě některých učitelů, kteří jsou uskupeni do občanského 

sdružení Přátelé angažovaného učení. Hlavní propagátorkou projektů se stala Jitka Kašová, 

která vydala prakticky zaměřenou publikaci o průběhu jednotlivých projektů.119  

Díky vzájemné výměně zkušeností mezi pedagogy se projekty rozšiřovaly do dalších škol. 

Napomohly k tomu také práce odborníků. Jejich publikace a články přispěly k teoretickému 

poznání projektového vyučování.  

V průběhu roku 1998 dochází ke zpracování sektorové studie školství České vzdělání a Evropa.  

Poprvé se odborníkům předkládá návrh o novém pojetí kurikula, který se opírá o čtyři pilíře 

evropské vzdělanosti – učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně a učit se být. Tento 

návrh pokládá základ pro vytvoření dokumentu – Národní program rozvoje vzdělávání v České 

republice, tzv. Bílá kniha. Tento dokument definuje obecné cíle výchovy a vzdělávání, 

pojmenovává klíčové principy proměn v našem školství, vyslovuje požadavek na zvyšování 

kvality vzdělávání, vybízí k vnitřní proměně škol a jejich klimatu a formuluje hlavní strategické 

linie vzdělávací politiky v naší zemi. Bílá kniha umožnila zpracování dvou strategických 

dokumentů – rámcových vzdělávacích programů (RVP) a také přípravu nového Zákona o 

vzdělávání, který tyto RVP ukotvil ve vzdělávacím systému. Tímto byla vložena do rukou 

pedagogů určitá svoboda, ale zároveň i zodpovědnost za dosahování stanovených cílů a 

naplňování kompetencí určitého typu vzdělání. RVP ZV byl po tříletém ověřování schválen 

MŠMT ČR v září 2004 jako závazný dokument pro všechny školy v ČR a jako povinně závazný 

od školního roku 2007/8.120 

3.2.Pojem „projektové vyučování“ 

Termíny projekt, projektová metoda nebo projektová výuka (vyučování) slýcháváme ve 

školním prostředím čím dál častěji. Ačkoliv jsou tyto pojmy známy více než sto let, doprovází 

je stále potíže s definicí. 

Termín projekt je odvozen od latinského proicere, což v překladu znamená hodit, vrhnout 

vpřed, napřáhnout. Podle V. Příhody je projekt vlastní podnik žáků, který dává vyučování 

                                                 
118 Dochází k revizi učebních osnov, obnovení pětiletého prvního stupně, zavedení devítileté povinná školní 

docházky. Změny se také týkaly právního postavení škol. Vznikají alternativní školy, které se dnes hojně 

rozrůstají. 

119 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky, str. 33 

120 Tamtéž str. 8-9 
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jednotný cíl a přispívá k jeho životnosti. Představuje koncentrované úkoly zahrnující organicky 

stmelené učivo z různých předmětů nebo pouze z téhož předmětu.121 Zároveň definoval dva 

základní požadavky na projekt: projekt musí mít praktický cíl a uspokojivé zakončení.122 

Příhodovu definici dále rozvádí S. Vrána takto: 

• je to podnik; 

• je to podnik žákův;  

• je to podnik, za jehož výsledky převzal žák odpovědnost;  

• je to podnik, který jde za určitým cílem123 

„Projekt je výroba skutečného produktu, který představuje souhrn dosavadních zkušeností 

získaných v dané oblasti.“124 Takhle vymezuje projekt M. Pash. 

Jana Kratochvílová shrnuje jednotlivé definice takto: „Projekt je komplexní úkol (problém), 

spjatý s životní realitou, s nímž se žák identifikuje a přebírá za něj odpovědnost, aby svou 

teoretickou a praktickou činností dosáhl výsledného žádoucího produktu (výstupu) projektu, 

pro jehož obhajobu a hodnocení má argumenty, které vycházejí z nově získané zkušenosti.“125 

S projektem úzce souvisí projektová metoda. V pedagogickém slovníku najdeme tuto definici: 

„Projektová metoda je vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování 

určitých projektů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Projekty 

mohou mít formu integrovaných témat, praktických problémů ze životní reality nebo praktické 

činnosti vedoucí k vytvoření nějakého výrobku, výtvarného či slovesného produktu.“126 

Podle J. Kratochvílové je projektová metoda uspořádaný systém činností učitele a žáků, kde 

hlavní roli přebírají žáci. Učitelé plní roli poradce. Tyto činnosti směřují společně k dosažení 

cílů, k tomu se využívají různé metody výuky a formy práce.127 

Charakteristické znaky projektové metody:  

• organizovaná činnost, která směřuje k určitému cíli 

                                                 
121 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky, str. 34 

122 Tamtéž str. 35 

123 Tamtéž str. 35 

124 PASCH, Marvin a kolektiv. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině, str. 160 

125 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky, str. 36 

126 PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník, str. 184 

127 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky, str. 37 
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• nelze činnost zcela jasně naplánovat 

• vyžaduje se aktivita žáka a jeho samostatnost 

• jedná se o tvořivou činnost, která je schopna reagovat na případné změny v průběhu 

projektu 

• praktická i teoretická činnost 

• rozvíjí osobnost žáka a vede ho k odpovědnosti  

• činnost, která motivuje žáka k učení a rozvíjí jeho sebepojetí128 

Projektové vyučování je definováno jako výuka založená na projektové metodě. Mnoho autorů 

charakterizuje projektovou výuku na základě charakteristických znaků. J. Henry charakterizuje 

projektové vyučování na základě odlišností tradičního a projektového vyučování. Zatímco u 

tradiční výuky hlavní roli má vyučující, který vybírá téma, dodává materiály a informační 

zdroje. V projektové výuce přebírá většinu činností žák.129 

F. Singule vytvořil pro projektové vyučování následující charakteristiky: 

• žák má vliv na výběr tématu 

• projekt je orientován prakticky 

• žáci se aktivně podílejí 

• veškerá práce vede ke konkrétním výsledkům130 

Důležitým znakem projektové výuky je, že žáci projekt realizují od prvního kroku (plánování) 

až do poslední části, tedy konkrétního výstupu projektu.  Jednotlivé fáze projektové práce popíši 

v následující podkapitole. 

3.3.Fáze projektové práce 

Základní fáze projektového vyučování stanoval již W. Kilpatrick131. S těmito částmi pracuje i 

Jana Kratochvílová, která je ve své publikaci132 rozšiřuje. 

 

 

                                                 
128 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky, str. 38 

129 Tamtéž str. 41 

130 Tamtéž str. 41 

131 W. Kilpatrick stanovil čtyři fáze projektové výuky: záměr-plán-provedení. 

132 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. Brno, 2006. 
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1) Plánování projektu 

Tato část je velmi rozsáhlá, a proto je možné ji rozdělit na několik dalších podúkolů. Při 

plánování nás čekají otázky: Co může být produktem projektu? K čemu budou žáci směřovat 

svou práci na projektu? Bude tento produkt užitečný a významný? 

a. výběr tématu, motivace 

Učitel by měl na počátku projekt sám zmapovat, najít možné souvislosti, otázky a problémy, 

s nimiž se žáci mohou setkat. Vyučující předběžnou analýzou možných cílů získává vlastní 

uvědomění si rozsahu působení projektu na žáka. Tento krok je významný z hlediska motivace 

žáků k řešení projektu a uvědomění si přínosu svého konání.133 Neboť základem úspěšného 

projektu je právě motivace. Především vnitřní motivace, která žáky žene dopředu, touha vyřešit 

a úspěšně zvládnout daný úkol. 

Při hledání témat projektu je nejdůležitější smysluplnost. V rámci projektového vyučování 

máme výbornou možnost žákům nabídnout témata, která jsou aktuální a určitým způsobem 

problematická. Je důležité, aby témata vycházela z praxe, a aby v nich byly zohledněny zájmy 

a potřeby žáků. Při výběru témat se proto velmi často využívá principu svobodného výběru. 

Nesmíme ovšem opomenout formulování cílů.  Pokud se učitel zabývá pouze tématem projektu 

nebo jeho výsledným produktem, může se z něj stát pouhé téma, ke kterému žáci vykonávají 

různé činnosti bez vědomí jejich smyslu.134 

Pokud bude mít projekt obecný smysl a užitečnost, stane se prostředkem k nalezení nové 

hodnoty školního kolektivu. Zároveň dělat něco pro druhé je dnes velmi klíčové pro rozvoj 

osobnosti každého dítěte.135 

b. zvolit výstup projektu 

Stanovujeme si konkrétní produkt, který bude výstupem celého projektu. Může mít různé 

podoby například uspořádání výstavy, tvorba školního časopisu, dokumentární film nebo návrh 

na přestavbu školního hřiště. Tento výsledný produkt je následně představen ostatním žákům, 

rodičům či široké veřejnosti. 

 

                                                 
133 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky, str. 41 

134 TOMKOVÁ, Anna; KAŠOVÁ, Jitka; DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Učíme v projektech, str. 15 

135 PARKAN, František a kolektiv. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví, str. 71 
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c. časové rozvržení a prostředí projektu 

Jednou z možností jsou projekty probíhající pouze v rámci jednotlivých vyučovacích hodin. 

Není to úplně ideální, jelikož v tak časovém omezení není možné většina projektu realizovat. 

Přesto je možné najít určitý kompromis. Je vhodné, aby na tyto hodiny navázal delší časový 

blok (např. projektový den). Další variantou je systém několika projektových dní, které se 

realizují v časovém odstupu. Po celý měsíc se vyhradí jeden den v týdnu na projekt, kdy dojde 

k přípravě materiálů, terénního výzkumu a následné zpracování dat. Poslední možností, která 

je organizačně náročná, je několikadenní výjezd, který ovšem přináší nejlepší výsledky.136 

Během plánování je důležité promyslet prostředí, kde se projekt uskuteční. Většinou dochází 

ke kombinaci přípravné fáze ve škole a terénního výzkumu. 

d. vymezit účastníky projektu a jejich organizaci 

Je vhodné, aby si učitel vytipoval žáky, kteří mají hlubší odborné zájmy nebo jsou organizačně 

schopné a oslovil je ke spolupráci. Každý účastník má mít svůj dílčí úkol. Současně se dbá na 

to, aby byl zapojený do práce celého tvůrčího týmu. Nejlepší varianta je rozdělit kolektiv do 

menších skupinek s určitým zaměřením. Každá tato podskupina má jasně definovaný cíl, který 

je následně rozdělen na dílčí úkoly. V praxi bývá, že vedením podskupiny je pověřen jeden žák. 

Ačkoliv jednotlivé skupiny pracují na různých úkolech, je nutné je vést ke společné diskusi a 

prezentaci dosavadních výsledků práce.137  

Většina pedagogů realizuje projekty s jednotlivými třídami. Ale pokud je to možné, doporučuje 

se pracovat se dvěma třídami s věkovým odstupem (6. a 9. ročník). „Tradičně v těchto týmech 

převažuje kooperace a vzájemná podpora. Vyšší bývá nejen efektivita práce zaměřená na 

realizaci cíle, ale i identifikace jednotlivce se skupinou, jejími členy a cíli.“138 

Zapojení žáků je klíčové, ovšem neměla by nastat situace, že vyučují veškerou činnost přenechá 

dětem. Učitel by měl mít roli poradce, dohlíží na průběh realizace projektu, koordinuje činnost 

žáků, pomáhá při náhle vzniklých problémech. Někdy to ze strany učitele bývá časově náročné, 

ovšem přináší to i důležitý význam pro vztah mezi žáky i mezi žáky a pedagogy.139  

 

                                                 
136 PARKAN, František a kolektiv. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví, str.71 

137 Tamtéž str. 68-69 

138 Tamtéž str. 72 

139 Tamtéž str. 69 
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e. zajistit podmínky 

Nezanedbatelná je příprava vhodných pomůcek, materiálů a dalších prostředků, které budou 

pro danou konkrétní projektovou činnost potřeba a povede k úspěšné realizaci projektu. 

f. promyslet hodnocení 

Zvážit, jakým způsobem bude provedeno hodnocení, stanovit podmínky. Týká se finální 

evaluace, ale musí se hodnotit i žákova průběžná práce. 

2) Realizace projektu 

Z plánování se přechází na samostatnou aktivní činnost a tou je realizace projektu. Postupuje 

se podle předem prodiskutovaného plánu, ovšem může nastat situace, že dojde v průběhu 

k určité změně. Významnou roli mají jak žáci, kteří přebírají hlavní aktivní činnost. Ale i 

pedagog jako poradce. 

Účastníci projektu se na začátku seznámí se základní orientací v místní terminologii, prostorové 

a časové orientaci například prostřednictvím krátké přednášky o daném regionu. V této části je 

možné do práce zapojit externího odborného konzultanta. Může se jednat o odborné pracovníky 

muzeí, místní badatele nebo žáky/studenty, kteří mají s danou problematikou dostatečné 

zkušenosti. Spolupráce s odborným konzultantem zvyšuje společenskou prestiž a může dojít 

k navázání nové spolupráce se školou.140 

Další etapa je práce s literaturou a archivními prameny. Proto je nutná návštěva v knihovnách 

a archivech. Žáci sbírají vhodný materiál, třídí ho, analyzují a kompletují. V této části může 

dojít ze stany žáka k určitému problému s orientací v institucích či získaných materiálech 

(cizojazyčné prameny). Proto v případě obtíží pomůže vyučující, který neustále dohlíží na práci 

žáků. U menších projektů se většinou žáci opírají o informace získané na internetu nebo o 

materiály, které pedagog předem připraví.141 Žáci začínají zpracovávat úkoly, upřesňovat 

postup směrem k dosažení vytyčeného cíle. Jak již bylo několikrát zmíněno, je vhodné vytvořit 

několik skupinek, které pracují na úkolech s určitým zaměřením. 

V případě terénního výzkumu je dobré si před jeho uskutečněním připravit pomůcky pro 

záznam dat (tabulky, mapové podklady). Publikace Výchova ke vztahu ke kulturně 

                                                 
140 PARKAN, František a kolektiv. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví str. 74-75 

141 Tamtéž str. 72 
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historickému dědictví142 doporučuje cvičný nácvik práce v terénu143. Důležité je také zajistit 

technický detail terénní práce např. informovat o projektových aktivitách příslušné instituce, 

v případě nepříznivého počasí zajistit náhradní variantu aj. 

Terénní část projektu je vždy nejzajímavější. Přesto přináší řadu problémů. Jedním z nich je 

kvalitní záznam a uchování dat. Proto je vhodné mít předem připravené pomůcky. Při výzkumu 

může dojít k tomu, že se ze žáků stanou pouze sběrači dat, kteří získaná data statisticky 

vyhodnotí. Tomu ovšem lze předejít díky pravidelnému společnému setkání, kde probíhá 

diskuse a kontrola dosavadní práce. Jak již bylo uvedeno technické zajištění přispívá k 

plynulému průběhu terénního výzkumu.144 

Po terénní práci následuje zpracování získaných dat. Tato část bývá náročná, jelikož se musí 

zvládnout několik úkolů. Zpracovat výsledky výzkumu, formulovat odpovědi na výzkumné 

cíle. Žáci musí mít stále v paměti cíl projektu. Mohou se vyskytnout problémy ať už se to týká 

nedostatku času na dokončení projektu či nevyvážená činnost zapojení jednotlivých žáků.  

Pedagog stále dohlíží na spravedlivém zapojení všech členů skupiny do práce.  

3) Prezentace výstupu projektu 

Žáci představují výsledek, ke kterému během své práce došli. Závěrečný výstup může mít 

mnoho podob např. uspořádání výstavy, vydání časopisu, tvorba dokumentárního filmu, 

vytvoření internetových stránek, příprava vzdělávacího programu, zorganizování akce aj. 

Samostatná prezentace výstupu projektové práce může být realizována pro ostatní žáky ve 

škole, rodičům nebo žákům jiných škol. Je možné produkt představit i široké veřejnosti.   

4) Hodnocení projektu 

Hodnocení by mělo vycházet z kritérií, která byla vytvořena na počátku dané projektové práce. 

D. L. Fried uvádí, že projektová výuka prochází z organizačního hlediska třemi fázemi: 

počáteční (práce ve třídě spojena s plánováním a přípravou projektu), prostřední (přesun do 

reality a uskutečnění projektu) a závěrečná fáze (návrat do třídy, kde probíhá reflexe).145 

Evaluace by měla probíhat ze dvou hledisek: hodnocení žáků a hodnocení projektu. Přičemž se 

hodnotí v průběhu a v závěru projektového vyučování. Projektová výuka umožnuje pedagogům 

                                                 
142 PARKAN, František a kolektiv. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Praha, 2008. 

143 Například ovládání měřících přístrojů nebo cvičný sběr dat pomocí dotazníků v okolí školy. 

144 PARKAN, František a kolektiv. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví, str. 74-75 

145 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky, str. 42 
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lépe poznat žáky, neboť během práce se chovají mnohem přirozeněji. Hlavní metodou 

hodnocení žáků v průběhu projektu je pozorování, ke kterému je dobré si vést záznamové listy. 

Další hodnocení probíhá při prezentaci výsledků skupinové práce na základě stanovených 

kritérií, která byla formulována na počátku projektu. K hodnocení a sebehodnocení žáků je 

dobré předem připravit hodnotící listy. Jasně stanovená kritéria musí být vytvořena i pro 

hodnocení projektu. Z hodnocení by měla vyplynout opatření do budoucna (např. zdokonalit 

skupinové práce, sjednotit se v pravidlech pro práci s informacemi atd.).146 

Jitka Kašová v příručce Jak na projekty ve výuce?147 uvedla několik ukázek, jak mohou vypadat 

hodnotící listy a podklady k hodnocení (viz Příloha). 

3.4.Tematická a projektová výuka 

Projektová výuka bývá v praxi často zaměňována s tematickým vyučováním, jelikož má mnoho 

znaků společných. V následující části se pokusím vysvětlit základní rozdíl. 

Tematická výuka předpokládá vymezení podtémat, které žáci postupně mapují, nahlížejí 

z různých úhlů pohledu. Počet podtémat, míra a rozsah souvislostí jsou limitovány pouze 

našimi organizačními podmínkami (časem, spolupráce vyučujících).148 Tematická výuka 

probíhá napříč vzdělávacími předměty. Znamená to, že nemusíme měnit organizaci výuky a 

postačí témata zařadit do jednotlivých vyučovacích předmětů. Organizačně je tedy tematická 

výuka méně náročná než projektová. Cílem je ale „pouze“ poznat, nikoliv poznatky použít.  

Tím se tematická a projektová výuka výrazně liší.149 

V projektové výuce se děti učí systematicky řešit daný úkol (problém). Vytvoření smysluplného 

produktu, je to, co dává jejich práci význam. Tato výuka probíhá v logickém sledu od 

počátečního rozhodnutí k výslednému produktu. Žáci se tedy zabývají tím, co nutně potřebují 

vědět a udělat, aby stanoveného cíle dosáhli. Práce na projektu bere více ohled na individuální 

potřeby a možnosti žáků, pomáhá k budování samostatnosti a odpovědnosti. Tato výuka 

propojuje vzdělávání s reálným životem. Na rozdíl od tematického vyučování, projekt probíhá 

v delším souvislém časovém úseku (projektový den, týden či celý školní rok).150  

                                                 
146 KAŠOVÁ, Jitka. Jak na projekty ve výuce?, str. 12-13 

147 KAŠOVÁ, Jitka. Jak na projekty ve výuce?. 2008 

148 Tamtéž str. 6 

149 KINDLMANOVÁ, Jana. Cesta za žákovskými projekty, str. 20 

150 Tamtéž str. 21 
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V praxi můžeme tyto výuky vzájemně kombinovat. Projekty se z tematické výuky často rodí. 

Názorný příklad uvádí publikace Učíme v projektech.151 Jedná se o vlastivědné téma nazvané 

„Kdo byl a je Mistr Jan Hus?“ Žáci zpočátku vypracovávali vybraná podtémata (Jan Hus a jeho 

rodina, Jan Hus a církev atd.) a poté na základě získaných zkušeností a informací, které získali 

z předchozích činností, se rozhodli připravit divadelní představení o tomto církevním 

reformátorovi. Výsledným produktem bylo divadelní představení pro školní akademii.152 

Na závěr předkládám schémata, která názorně ukazují základní rozdíly mezi tematickou a 

projektovou výukou. 

Schéma tematické výuky 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma projektu 

 

 

3.5.Typy projektů 

Projekty mohou mít různou podobu. Proto je rozlišujeme z několika hledisek. 

A. podle časového rozsahu na:  

• krátkodobý (jednodenní) 

• střednědobý (realizuje se v průběhu jednoho až dvou dnů) 

• dlouhodobý (realizované během projektových týdnů, popřípadě delšího 

časového úseku, např. celoroční)153 

                                                 
151 TOMKOVÁ, Anna; KAŠOVÁ, Jitka; DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Učíme v projektech. Praha, 2009. 

152 Tamtéž str. 28 

153  MAŇÁK, Josef; ŠVEC, Vlastimil. Výukové metody, str. 169 

TÉMA 

1.podtéma 

2.podtéma 

3.podtéma 

4.podtéma 

5.podtéma 

Motivace, 

mapování, třídění 

Řešení Produkt projektu Reflexe 
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B. podle velikosti: 

• malé  

• velké154 

C. podle místa uskutečnění: 

• školní 

• mimoškolní (domácí) 

• kombinované (žáci pracují na projektu ve škole i doma) 

D. podle počtu účastníků: 

• individuální (projekty jednotlivců) 

• společné (skupinové, třídní, ročníkové, školní)155 

E. podle vzniku: 

• projekt navržený žáky 

• projekt navržen učitelem 

• připravovaný společně156 

F. podle účelu (smyslu): 

• projekty určené k probírání nové látky 

• projekty zaměřené na opakování zvládnutého učiva  

• projekty určené k aplikaci poznatků na určitý životní problém157 

G. podle informačního zdroje: 

• volné (informační materiál si žák obstarává sám) 

• vázané (informační materiál je žákovi poskytnut) 

• kombinace obou typů158 

H. podle způsobu organizace v projektu: 

• jednopředmětové 

• vícepředmětové159 

                                                 
154 GRECMANOVÁ, Helena; URBANOVSKÁ, Eva; NOVOTNÝ, Petr. Podporujeme aktivní myšlení a 

samostatné učení žáků, str. 64 

155  MAŇÁK, Josef; ŠVEC, Vlastimil. Výukové metody, str. 169 

156 KINDLMANOVÁ, Jana Cesta za žákovskými projekty, str. 23 

157 MAŇÁK, Josef; ŠVEC, Vlastimil. Výukové metody, str. 169 

158 KINDLMANOVÁ, Jana. Cesta za žákovskými projekty, str. 23 

159 Tamtéž str. 23 
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3.6.Výhody a nevýhody projektové výuky 

Ačkoliv projektová výuka přináší řadu pozitivních momentů, nelze informovat o úskalí 

projektového vyučování. O výhodách a nevýhodách projektové metody se zabývalo mnoho 

autorů (V. Příhoda, R. Žanta, A. Tomková a další). Jana Kratochvílová přednosti a obtíže 

projektové výuky sledovala ze čtyř úhlů pohledu.160 Jak projektové vyučování ovlivňuje žáky 

a učitele? Jaký vliv mají projekty na proces učení a na okolní prostředí? V následující části 

shrnu negativní a pozitivní aspekty z těchto čtyř hledisek. 

Pozitivní vliv projektové výuky na žáka: 

• zapojení podle individuálních možností 

• rozvoj odpovědnosti, samostatnosti, schopnost spolupracovat a kooperovat 

• rozvoj schopnosti komunikace 

• zisk a využití znalostí a dovedností 

• práce s různými informačními zdroji 

• rozvoj sebepoznání, sebehodnocení a sebeúcty 

• rozvoj tvořivosti, fantazie 

Negativní aspekty:  

• časová náročnost 

• neschopnost splnit stanovené cíle projektu 

• neschopnost opatřit si adekvátní zdroje 

• problémy s organizací práce a času 

Pozitivní aspekty projektové výuky ve vztahu k učiteli: 

• nová role – poradce 

• nový pohled vnímání na žáka 

• rozšíření repertoáru vyučovacích strategií 

• práce s různými informačními zdroji 

• užití nových možností hodnocení a sebehodnocení 

• rozvoj organizačních schopností a plánování 

 

                                                 
160 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky, str. 49-55 
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Negativa z hlediska vyučujícího: 

• časová náročnost 

• náročnost na hodnocení 

• nedostatečná teoretická vybavenost 

• malé praktické zkušenosti s projekty 

• pokles zájmu a motivace při časté realizaci projektů 

• nedostatečná spolupráce s ostatními pedagogy, podpora od vedení školy, rodičů a okolí 

Výhody projektů v procesu učení: 

• zisk ucelených poznatků z různých oborů 

• aplikace teoretických znalostí do praxe 

• učení vlastní aktivitou 

• rozvíjí nejen znalosti a dovednosti, ale i postoje a hodnoty 

• hodnotová výchova (vnitřní kázeň, tolerance) 

Negativní dopad na proces učení: 

• není respektován princip postupnosti a systematičnosti získávání poznatků 

• opomíjena fáze procvičování a opakování 

• proces učení je rušnější 

• vyžaduje různé zdroje informací 

• narušuje běžnou organizaci vyučování 

Pozitivní vliv projektové výuky na okolní prostředí: 

• propojování života školy s okolím a vzájemné obohacování 

• zvýšení zájmů a zapojení rodičů do chodu školy 

• společensky prospěšné či užitečné výstupy  

Nedostatky projektové výuky ve vztahu k okolnímu prostředí: 

• může okolí obtěžovat 

• nepochopení ze strany okolí (kvůli nedostatečné informovanosti mohou chápat 

projektovou výuku pouze jako hru, nikoliv vyučování) 
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Při zavádění projektové výuky do praxe je potřeba počítat s možnými problémy a překážkami. 

Jejich podoba může být různá stejně jako možnosti jejich řešení. Předpokladem úspěšného 

projektu je ochota příčiny hledat a pracovat s vlastní chybou.  

Nejčastější možné příčiny, ze kterých pramení problémy projektového vyučování: 

• jednostranný pohled na výuku, neochota zabývat se přesahy do jiných oborů 

• málo času na promyšlené plánování 

• obsah ani styl práce nenabízí žákům, nové poznatky, dovednosti 

• projekt sleduje příliš úzký nebo naopak příliš široký záměr 

• zanedbání motivační části projektu 

• téma žáky nenadchne (není pro ně dostatečně zajímavé, aktuální) 

• nedostatečný prostor žáků pro vlastní postupy a řešení 

• žáci se při hledání informací ztrácejí nebo mají informace pouze prostřednictvím 

jediného zdroje161

                                                 
161 KINDLMANOVÁ, Jana. Cesta za žákovskými projekty, str. 33-34 
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4 Didaktický projekt věnovaný Kralupskému regionu 

V této části diplomové práce budu vycházet z teoretických poznatků předchozích kapitol a 

navrhnu projekt, který pomůže žákům prohloubit nejen znalosti o obci, ale i osobní vztah 

k danému regionu. Cílem projektu je mimo jiné vytvářet a rozvíjet v žácích morální hodnoty. 

Projekt „Střípky naší historie“ odkryje žákům určité části historie Kralupska. Účastníci projektu 

budou pracovat s různými informačními zdroji a provedou terénní výzkum. Projekt má propojit 

vzájemné aktivity spadající do vyučovacích předmětů občanská výchova a dějepis, dále český 

jazyk a literatura, informatika a výtvarná výchova. Využijí tak metodu orální historie, práce 

s textem, individuální a skupinové práce, diskuse a mnoha dalších metod. Od počátku 

projektové práce dojde ke spolupráci s místním muzeem. Projekt je určen pro žáky 6. ročníků 

a vybrané žáky z 9. třídy. Neboť určitý věkový odstup členů v podskupinách pomáhá ke zvýšení 

efektivity práce a starší žáci mohou mít již určité zkušenosti s projektovou metodu. Na projekt 

budou vyhrazena dvě až tři dopoledne v měsíci během pololetí školního roku. Projekt vyžaduje 

spolupráci žáků navzájem, žáků s vyučujícími i vyučujících mezi sebou. 

4.1.Návrh projektu 

Název: Střípky naší historie 

Realizace: žáci 6. a 9. třídy, určeno pro školy v Kralupech nad Vltavou, po dobu 6 měsíců 

Typ projektu:  

• podle délky: dlouhodobý 

• podle prostředí: kombinace školní a mimoškolní 

• podle počtu zúčastněných: školní 

• podle vzniku: navrhovatel vyučující 

• podle informačních zdrojů: kombinace volného a vázaného 

• podle organizace: vícepředmětový 

Smysl projektu: Žáci zajímavým způsobem poznají historii i současnost místa, kam chodí do 

školy. Seznámí se s významnými osobnostmi, které jsou spjati s městem. 

Výstup: putovní výstava 
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Předpokládané cíle: 

• kognitivní: 

− žák se naučí vyhledávat a zpracovávat poznatky a informace z různých 

informačních zdrojů 

− porozumí pojmům se kterými bude pracovat 

− vysvětlí význam získaných informací 

• afektivní: 

− žák je zodpovědný za splnění úkolu  

− získává vztah k městu 

− spolupracuje ve skupině podle dohodnutých pravidel  

− je ohleduplný k práci ostatních  

− ocení přínos práce svých spolužáků   

• psychomotorické: 

− žák se naučí sám si naplánovat, organizovat a řídit vlastní činnost   

− předá informaci prostřednictvím uměleckého díla 

• sociální: 

− spolupracuje při práci ve skupině 

− vyjadřuje své myšlenky, naslouchá názoru druhých, obhajuje svůj názor 

− hodnotí práci ostatních 

− při práci a komunikaci uplatňuje zásady slušného chování 

Předpokládané činnosti: brainstorming, rozhovor, sbírání a třídění informací, prezentace 

získaných informací, tvorba putovní výstavy 

Organizace: práce ve třídě i mimo školu, individuální práce, práce ve skupinách 

Předpokládané výukové metody: rozhovor, přednáška, práce s textem, brainstorming, grafické 

a výtvarné činnosti, metoda řešení problémů 

Předpokládané pomůcky: počítač, fotoaparát, kamera, diktafon, kancelářské potřeby (papíry, 

psací potřeby, lepidla atd.), výstavní panely 

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, mediální 

výchova 
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Rozvoj klíčových kompetencí: 

• kompetence k učení: 

− zdokonalí si schopnost pracovat s textem, shromažďovat a třídit informace 

− zmapuje výskyt pomníků, pamětních desek a hrobů, zdokumentují je 

• kompetence k řešení problémů: 

− zdokonalují si svou schopnost orientovat se v prostoru 

− zjistí, komu a proč byly pomníky vybudovány, kdo město proslavil a jakou 

činností, jak se našeho města dotkly dějinné události 

• kompetence komunikativní: 

− žáci využívají vhodné prostředky komunikace 

− samostatně vystoupí a prezentují výsledky své práce před ostatními spolužáky, 

rodiči a veřejností 

• kompetence sociální a personální: 

− osvojí si a prohloubí dovednosti spolupracovat ve skupinách, vzájemně si 

pomáhat, respektovat názor druhých  

− přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě všech účastníků projektu 

• kompetence občanské: 

− žáci by měli být schopní lépe vnímat své bezprostřední okolí 

− měl by být podpořen pozitivní vztah k městu 

• kompetence pracovní: 

− využijí a rozvíjí své tvůrčí schopnosti 

Způsob prezentace projektu: Žáci sjednotí práci jednotlivých skupin a vytvoří putovní výstavu, 

která bude ve škole slavnostně zahájena. Po určitém čase budou mít ostatní kralupské školy 

možnost si výstavu zapůjčit a instalovat do své budovy školy. Na závěr se výstavní panely 

umístí na prostranství před městský úřad pro širokou veřejnost.  

Způsob hodnocení: Evaluace probíhá různými formami. Vyučující průběžně hodnotí práce 

žáků, jejich píli, snahu a ochotu prostřednictvím pozorováním. K závěrečnému hodnocení 

budou žákům a pedagogovi k dispozici hodnotící listy (viz Příloha). 
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4.2.Průběh projektu 

Motivační a přípravná část je pro všechny skupinky společná: 

• brainstorming 

− tato technika je zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané téma 

− učitel na tabuli napíše téma Kralupy a žáci vyslovují věci, které je bezprostředně 

s tématem napadají 

• vyučující žákům pokládá otázky 

− Myslíš, že historie regionu je důležitá? 

− Co zajímavé nabízí naše město? 

− Znáš nějaké památky obce? Uměl bys o nich říct něco zajímavého? 

− Co bys ve městě zlepšil? 

− Představ si, že za tebou přijel kamarád z ciziny a rád by poznal tvé město, co 

bys mu ukázal? 

• puzzle 

− aktivita, kde žáci mají za úkol poskládat puzzle 

− puzzle tvoří různé obrazy související s regionálními dějiny Kralup 

▪ portrét Jaroslava Seiferta 

▪ Fügnerova ulice v roce 1901 

▪ dobová fotografie Palackého náměstí z roku 1943 

▪ fotografie odhalení sochy Raněného 

▪ budova gymnázia po náletu 22.3.1945 

− žáci popíší co na výsledných obrázcích vidí 

− poté mají za úkol přemýšlet o souvislosti daných fotografií s kralupskou historií 

• návštěva Městského muzea v Kralupech 

− místní muzeum se v jedné z expozic věnuje historii města a nejbližšího okolí 

▪ zachycuje vývoj od první zmínky Kralup až k přelomu 60. a 70. let 

20.století 

− žákům bude muzeum představeno jako instituce, kde mohou získat odpovědi na 

své historické otázky 

− seznámí se s historií Kralupska prostřednictvím vzdělávacího programu, které 

muzeum nabízí školám 
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• následně dojde k představení projektu 

− vyučující má určitou strukturu zadaného projektu, ale ponechává prostor pro 

nápady žáků 

• poté se žáci rozdělí do pracovních skupin (zhruba po sedmi členech) a vymezí se jejich 

úkoly 

− žáci mohou být do skupinek rozděleni učitelem, který přibližně ví, jak jednotliví 

žáci pracují, jaké mají schopnosti a dovednosti, co je jejich předností, v čem mají 

určité nedostatky (tuto variantu doporučuji, jelikož tak budou jednotlivé 

skupinky vyváženy) 

− případně si žáci vytvoří pracovní skupiny podle sebe 

− ovšem vše záleží na charakteristice dané třídy 

Badatelská práce je rozdělena na 4 okruhy: Pomníky našeho města, Osobnosti kralupského 

hřbitova, Kralupy v proměnách času a Rozhovor s pamětníkem. Proto jsem se rozhodla pro 

lepší orientaci průběh každé části popsat samostatně.  

Pomníky našeho města 

Pomníky coby zhmotnělá místa paměti nabízí prostor pro bádání regionálních dějin. Žáci denně 

prochází kolem pomníků a pamětních desek, ovšem o jejich obsahu vědí velmi málo. Je to 

škoda, neboť regionální historie je zapsána právě na těchto místních pomnících a pamětních 

deskách. Proto jedna část projektu se zaměřuje na zmapování výskytů pomníků v našem městě. 

Žáci o nich zjistí informace, které mohou odkrýt dějiny našeho města. 

Nyní popíši jednotlivé úkoly a činnosti, na kterých bude podskupinka našeho projektu pracovat: 

• hlavní cíle: 

− zmapují výskyt pomníků a pamětních desek 

− zjistí o daných památnících informace potřebné pro zpracování závěrečného 

výstupu této podskupiny 

• činnosti: 

− žáci zjistí polohu pomníků a pamětních desek rozmístěných po městě 

− jednotlivé umístění zakreslí do mapy, kterou buď samostatně vytvoří nebo 

mohou využít mapu z internetu 

− vytvoří fotografickou dokumentaci, zaznamenají informace (popis pomníku) 

− v případě obtíží pomůže vyučující 
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▪ může navést žáky k některým pamětním deskám a pomníkům 

▪ např. pamětní deska umístěna na kralupském mostě, na budově 

sokolovny, na kostele, na nádraží atd. 

▪ pomník na Hostibejku, pomník Jaroslava Seiferta, pomník obětem 1. a 

2. světové války se sochou Raněného 

− pomocí regionální literatury či konzultace v muzeum se pokusí najít staré 

fotografie pomníků a náležité informace 

− následující práci si mohou rozdělit do menších skupin (např. dvojice) 

− žáci třídí a shrnují získané informace 

− domluví se, jak jednotlivé medailony budou graficky vypadat 

− poté už vytváří krátké medailony o daných pomnících a pamětních deskách  

− svůj výsledek badatelské práce prezentují ostatním členům projektu a proběhne 

společná diskuse o výsledné práci 

− zhodnotí svoji práci pomocí otázek na které si mají odpovědět 

▪ Jak fungovala práce ve skupině?  

▪ Co se nám podařilo? 

▪ Čeho se příště vyvarovat? 

▪ Dozvěděli jsme se něco nového? 

• výsledek práce: 

− výstavní panel, který obsahuje mapu (umístění pamětních desek a pomníků) a 

medailony pomníků nacházející se ve městě 

Osobnosti kralupského hřbitova 

Tato oblast je vybrána z důvodu, aby si žáci uvědomili, že hřbitov není pouze místo, kam 

s rodiči musí chodit na Dušičky zapálit svíčku, ale především se jedná o zdroj cenných 

informací.  

• hlavní cíle: 

− zmapování kralupského hřbitova 

− pátrání po životních osudech vybraných osobností, které jsou na místním 

hřbitově pohřbeny 

• činnosti: 

− provádí fotodokumentaci jednotlivých částí hřbitova 

− okrajově se zaměří na historický vývoj kralupského hřbitova  



59 

 

− během badatelské práce se žáci opírají o internetové zdroje, literaturu a 

spolupracují s kralupským muzeem a knihovnou 

− v rámci terénního výzkumu zjistí, že na hřbitově je umístěna pamětní deska 

▪ jedná se o pamětní desku se jmény čestných občanů města Kralupy, kteří 

jsou zde pohřbeni 

▪ očekává se, že tuto informaci sdělí skupině pracující na pomnících města 

a domluví se, jak bude prezentována na výstavním panelu (zda bude 

přiřazena k první skupině, druhé nebo na ni budou pracovat společně) 

− při mapování kralupského hřbitova žáci objevují opuštěné hroby 

− a nacházejí místa odpočinku významných osobností, která jsou spjata 

s kralupskou historií 

− mezi tyto osobnosti například patří:  

▪ Jaroslav Seifert (laureát Nobelovy ceny) 

▪ čestný občan města Jan Rys 

▪ Anna Karlovská (za druhé světové války byla za svoji odbojovou činnost 

vězněna v koncentračních táborech) 

▪ zakladatel místního muzea Prokop Filip František Masner a další. 

− na místním hřbitově se nachází i hroby obětí z první a druhé světové války 

například: 

▪ hrob vojáka Rudé armády, který padl při osvobozování 

▪ kenotaf Františka Kandlera (padl roku 1914 v Haliči) 

▪ hrob rodiny Váchovi, kteří zahynuli při kralupském náletu  

− během práce je žákům k dispozici vyučující a v případě obtíží s badatelskou 

činností může žákům pomoci 

− po vzájemné domluvě si žáci vyberou několik osobností, jejichž hroby byly 

zmapovány 

− a poté zpracují životopisné medailonky 

− informace pro vytvoření medailonku o Jaroslavu Seifertovi získají v muzeum, 

kde je na počest básníka vytvořena pamětní síň 

− skupina svoji výslednou práci představí ostatním tvůrcům projektu a proběhne 

společná diskuse 

− je možné uskutečnit exkurzi na hřbitov, kde budou jednotlivé osoby představeny 

− hodnocení 
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▪ žáci se zamyslí nad spoluprací ve skupině, zda bylo dosaženo 

vytyčených cílů, co vyzdvihují na jejich práci, co by příště mohli udělat 

lépe 

• výsledek práce: 

− informační medailonky vybraných osob kralupského hřbitova 

Kralupy v proměnách času 

Dalším zdrojem pro poznání regionální historie jsou fotografie. Snímky fungují jako vizuální 

záznam událostí a nejsou významově neutrální. Jedná se o specifický historický pramen 

charakteristický svou mediální povahou. Analýza a interpretace fotografií může být vhodným 

způsobem, jak vést žáky ke zvládnutí badatelských dovedností a současně je motivovat 

k dalšímu výzkumu. Proto se třetí skupina, podílející se na projektu, zaměří na fotografie města 

v různých časových období a porovná se současným stavem.  

• hlavní cíle: 

− prostřednictvím fotografií zjistit historickou změnu města 

• činnosti: 

− získání historických snímků města 

− žáci spolupracují s městským muzeem  

− k dispozici mají regionální literaturu (především publikace Kralupy nad Vltavou 

a Zmizelá tvář Kralup od Josefa Stupky) 

− digitalizují získané materiály 

− provedou terénní výzkum za účelem pořízení identických dvojic fotografií 

− pracují na digitálním zpracování fotodvojic, ke kterým vyhotoví popis změn a 

roky pořízení fotografií 

− při výskytu potíží se žáci mohou obrátit na pedagoga, který jim je k dispozici 

− během práce se snaží žáci odpovídat na otázky, které mohou být vyvolány při 

analýze a interpretaci dobových fotografií 

▪ Jaký dojem ve vás fotografie vyvolává? 

▪ Co je na snímku? Co je v popředí a co v pozadí? 

▪ Co lze z fotografie vyčíst? 

▪ Za jakých okolností a kdy vznikla? 

− výsledná práce je představena zbývajícím skupinám projektu 

− pomocí otázek zhodnotí práci ve skupině 
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▪ Jak hodnotím práci ve skupině? Podařilo se nám splnit zadaný úkol?  

▪ Změnil bych něco zpětně při práci? 

• výsledek práce: 

− výstavní panel fotografií představující proměny města včetně krátkého popisu 

Rozhovor s pamětníkem 

Poslední skupinka využije pro poznání regionálních dějin metodu orální historie. Jedná se o 

kvalitní výzkumnou metodu, jejíž podstatou je záznam, analýza a interpretace ústních svědectví 

o minulosti. Žádná učebnice, literatura nedokáže inspirovat tak jako vyprávěný 

příběh. Předávání zkušeností mezi generacemi je nejpřirozenějším způsobem vzdělávání. 

Během orální historie žáci propojují a prohlubují své znalosti z historie (příprava otázek, 

analýza rozhovoru), se znalostmi a dovednostmi z českého jazyka (formulace otázek, přepis 

textu), základy psychologie (umění naslouchat během rozhovoru) a využitím výpočetní 

techniky (nahrávání, technické zpracování).  

• hlavní cíle: 

− pomocí orální historie získat poznatky o kralupském náletu 

• činnosti: 

− seznámí se s událostí kralupské náletu dne 22.3.1945 

− využívají internetové, tištěné zdroje a část expozice kralupského muzea, 

věnované této události 

− spolupracují s ostatními skupinami 

▪ „Pomníky našeho města“ – pamětní deska připomínající nálet, která je 

umístěna na kralupském kostele 

▪ „Osobnosti kralupského hřbitova“ – hroby obětí ničivého náletu 

▪ „Kralupy v proměnách času“ – dobové fotografie města po náletu 

− výběr pamětníka zajistí pedagog 

▪ vyučující pamětníka seznámí s cíli práce, domluví se na podmínkách 

spolupráce a společném postupu 
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▪ jednou z pamětnic je paní Jiřina L.162 

▪ domlouvání termínu rozhovoru je možné nechat na žácích 

− příprava na setkání 

▪ žáci se pokusí získat informace o životě pamětníka před uskutečněním 

rozhovoru 

▪ připraví si seznam otázek, které jsou prodiskutovány s učitelem 

▪ v této části se učí žáci formulovat a klást efektivní otázky 

− uskutečnění rozhovoru 

▪ po předchozí domluvě se setkání natáčí na kameru a rozhovor je 

zaznamenáván na diktafon 

▪ během rozhovoru žáci rozvíjejí své komunikační schopnosti 

− zpracování 

▪ přepis nahrávky (zaznamenány jsou i mimoslovní projevy např. obtížné 

hledání správných slov) 

▪ získaný materiál zpracují ve formě krátkého filmu a druhá podoba je 

informační panel určený pro putovní výstavu 

− prezentují svůj výsledek ostatním členům projektu a společně vedou diskusi, jak 

bude s krátkým filmem zacházeno (možnost využívat ve výuce) 

− reflexe práce 

▪ žáci by si měli odpovědět na čtyři základní otázky: Proč jsem rozhovor 

dělal? Jak hodnotím jeho průběh? Co se mi podařilo, co bych příště 

udělal lépe? Co jsem se dozvěděl nového? 

• výsledek práce: 

− informační panel zachycující základní informace o kralupském náletu a textový 

přepis osobního příběhu pamětnice 

− krátký dokumentární film 

                                                 
162 Paní Jiřině bylo v posledním válečném roce dvacet let a pracovala v leteckého závodu továrníka Kochmanna. 

S rodiči bydlela v ulici Podháje, do práce to měla blízko, a tak vždy v poledne chodila na oběd domů. Tak tomu 

bylo i 22. března. Po zaznění sirén a dopadení první bomby v blízkosti se uchýlili do sklepa. Jejich dům se zřítil 

poté co dopadla jedna bomba na dvorek.  Aby se vyhrabali ze sklepa museli odklízet cihly, trámy a suť. Po delším 

úsilí se jim to podařilo a prchali co nejdále od zbořeného domu na Hrombabu stejně jako ostatní.   
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Návrh časového harmonogramu: 

Předpokládá se, že každý měsíc budou pro projektovou práci vyhrazena dvě až tři dopoledne. 

Ovšem záleží na práci jednotlivých skupin. Pokud vyučující uvidí, že dochází k časové ztrátě 

je nutné harmonogram upravit, aby došlo k dokončení výstupů. 

• září: 

− motivační aktivity 

− návštěva Městského muzea v Kralupech nad Vltavou 

− vytvoření podskupinek a určení jejich úkolů 

• říjen: 

− seznámení se s informačními zdroji 

− příprava nutná pro práci v terénu 

• listopad: 

− individuální týmové průzkumy v terénu 

− sběr informací 

− přehled průběžných výsledků a diskuse nad dosavadními poznatky 

• prosinec: 

− zpracování získaných poznatků 

• leden-únor: 

− prezentace jednotlivých výstupů 

− tvorba a instalace výstavy 

Nejdůležitější informační zdroje: 

• Vlastivědné sborníky Kralupska 

• PLAVEC, Michal. Bomby pod Řípem. Cheb, 2008. 

• STUPKA, Josef. Kralupy nad Vltavou, městské části a blízké okolí v minulosti a ve 

vzpomínkách. Kralupy n. Vlt., 2007. 

• STUPKA, Josef. Velká kronika kralupská. Praha, 2011.  

• STUPKA, Josef. Zajímavosti o Kralupech nad Vltavou. Kralupy n. Vlt., 2003. 

• STUPKA, Josef. Zmizelá tvář Kralup. Praha, 2006.  

• Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou 

• Informace získané při terénním výzkumu (fotografie, vlastní zápisky) 
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4.3.Hodnocení 

Důležitou součástí projektového vyučování je evaluace, která nesmí být opomíjena. Hodnocení 

projektu se skládá z několika částí, a to z toho důvodu, že je potřeba zhodnotit celý proces z 

pohledu vyučujícího/organizátora a z pohledu žáků, případně i ostatních vyučujících. 

Systém pedagogického hodnocení: 

• co bylo hodnoceno: 

− aktivní zapojení a snaha pracovat 

− odborná kvalita a šíře provedení výstupu 

− estetická kvalita provedení výstupu 

• jak bylo hodnoceno: 

− dotazníky 

− pozorováním pedagoga 

• sebehodnocení žáků: 

− individuální sebehodnocení formou dotazníků 

− vybrané formy týmového sebehodnocení 

Hodnocení je pro všechny skupinky stejné a probíhá různými formami. Učitel průběžně sleduje 

práci skupin, konzultuje s nimi jich problémy a pracovní postupy.  

Na počátku jsou stanoveny kritéria163 pro hodnocení výstavních panelů daných skupin: 

• úplnost: 

− Splňuje váš výsledný produkt zadání úkolu? 

− Není přeplněný, obsahuje jen informace k vaší části tématu? 

• přehlednost: 

− Je váš informační panel přehledný? 

− Jsou hlavní myšlenky vašeho sdělení srozumitelné? 

• informační hodnota: 

− Jsou uvedené informace správné? 

− Obsahují tyto informace hlavní fakta, důležité pojmy? 

• ilustrace: 

− Souvisí obrazové materiály s obsahem vaší práce? 

                                                 
163 Inspirovala jsem se ukázkou v publikaci Jak na projekty ve výuce? od Jitky Kašové. 
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− Poskytují tyto ilustrace nějaké informace? 

− Pomáhají vaše ilustrace lépe porozumět oblasti, kterou zpracováváte? 

• dokumentace: 

− Využili jste důvěryhodné a různorodé zdroje informací? 

− Zapsali jste všechny zdroje informací? 

Vyučující během projektu využívá slovní hodnocení v rámci plnění jednotlivých úkolů daných 

skupinek. Žáci také průběžně diskutují, co je překvapilo, co zajímavého se dozvěděli během 

jednotlivých etap badatelské práce.  

Závěrečná evaluace zahrnuje hodnocení každého žáka a celého projektu. Každý žák obdrží 

hodnotící list „Závěrečné hodnocení“ (viz Příloha). Nejdříve se každý žák zaměří na svoji práci 

a pokusí se o sebehodnocení. První část obsahuje tabulku různých činností, které byly 

naplňovány během projektu a zhodnotí je známkou. Následně odpovídá na otevřené otázky.  

V pracovním listu je místo i pro vyjádření učitele. Pedagog si průběžně zaznamenává svoje 

postřehy týkající se jednotlivých žáků. Soustřeďuje se na různé žákovy činnosti. Sleduje, jak 

aktivně pracuje ve skupině, zda plní samostatnou práci či do jaké míry se zapojuje v diskuzích 

a poté svoje postřehy shrne do závěrečného hodnocení. Během průběžného pozorování je 

možné se soustředit na tyto jevy: 

• jaká je aktivita žáka v průběhu práce 

• jak se vypořádává s autonomií v rámci skupinových prací 

• jak rozvíjí své komunikační a kooperační dovednosti 

• jak pracuje s poskytnutými zdroji 

• jak se žák vypořádává se zadanými úkoly 

• zda využívá pomoc vyučujícího 

• může se zaměřit i na kázeň žáka během projektu 

Závěrečné hodnocení projektu probíhá po prezentaci výsledků jednotlivých skupin. Prostor je 

především poskytnut žákům. Jsou hodnoceny jednotlivé výstupy skupin. Vyučující i žáci se 

zaměřují na několik kritérií: 

• srozumitelnost: 

− mluví nahlas, srozumitelně, užívají přiměřené tempo řeči 

− nejdůležitější části opakují, zdůrazňují 
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• porozumění: 

− prezentují vlastními slovy 

− odpovídají na dodatečné otázky 

• významnost: 

− uvádí zdroje informací 

− přináší nové poznatky 

• spolupráce: 

− do prezentace se zapojují všichni členové skupiny 

− mají rozdělené role 

− navzájem se podporují a doplňují 

• přesvědčivost: 

− navazují s posluchači oční kontakt 

− prezentují sebevědomě a přirozeně 

− získali moji pozornost 

Jednotlivé složky jsou bodově hodnoceny. A hodnotitelé poté uvedou, co ve výstupu oceňují a 

co by doporučili pro případné zlepšení.   

Při prezentaci se zaměřujeme i na ústní projev, který můžeme hodnotit podle následujícího 

systému: 

• výborný výkon: 

− projev je přiměřeně dlouhý 

− žák mluví většinou zpaměti, pokud text zapomene, umí správně reagovat 

− srozumitelně vyslovuje, náležitě intonuje, užívá přiměřené tempo řeči, volí 

vhodnou sílu hlasu 

− spisový projev 

− text ve všech částech odpovídá tématu 

− vhodně jsou zvoleny mimořečové projevy (postoj, mimika, gesta) 

• průměrný výkon: 

− projev je mírně kratší 

− používá častěji připravený koncept 

− dopouští se drobných chyb, avšak projev je celkově srozumitelný 

− v projevu se občas objeví hovorové slovo, chybný slovní tvar 
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− text s výjimkou drobných odchylek odpovídá tématu 

− nevhodné mimořečové projevy (viditelná tréma)  

• podprůměrný výkon: 

− projev je krátký, nepřipravený 

− projevu není rozumět, vyskytují se nespisovná slova 

− projev neodpovídá tématu, je obsahově zmatený a nesrozumitelný 

− nevhodné chování žáka při projevu 

4.4.Diskuse nad uskutečnitelností navrhovaného projektu 

Ačkoliv jsem projekt v rámci své praxe zatím nerealizovala. Takže nemohu přesně popsat 

konkrétní situace, které mohly nastat během projektové práce. Přesto bych se ráda pokusila 

nastínit určité potíže, které mohou nastat v průběhu projektu. A uvést případná doporučení. 

V rámci navrhovaného projektu jsem pouze uskutečnila se šestou třídou návštěvu Městského 

muzea v Kralupech, kde se žáci seznámili s regionálními dějinami prostřednictvím 

vzdělávacího programu. Velice mě překvapilo, že žáky toto téma bavilo a zajímalo. A to mi 

dalo podnět ke tvorbě návrhu, jak poznat regionální historii prostřednictvím projektové výuky. 

Jak jsem již v práci zmínila, projekt musí být připraven tak, aby ho žáci zvládli. Proto se musí 

vycházet ze schopností a znalostí žáků. Projektová výuka klade na žáky zcela jiné požadavky 

než běžná výuka. Nacházet a zpracovávat informace z různých zdrojů, spolupracovat, přijímat 

nové role, diskutovat, navrhovat a prezentovat řešení. To je jen malý výčet toho, co všechno 

projektové vyučování u žáků rozvíjí, ale zároveň to od nich vyžaduje. Pokud dětem chybí 

jakákoli zkušenost s těmito aktivitami, může být průběh projektu náročný, jak pro žák, tak 

pedagoga. Vhodné je tedy žáky předem připravit a seznámit s různými metodami práce. Je 

možné během školního roku v hodinách využívat skupinové práce, diskusní metodu, nácvik 

v prezentačních dovednostech a pracovat na sebereflexi. 

Také pedagog musí být vybaven určitými kompetencemi. Projektová výuka od vyučujícího 

vyžaduje organizační, metodickou vybavenost, vnímání širších souvislostí, ale zároveň 

dodržování vazeb konkrétních vzdělávacích cílů. Pedagog by měl dohlížet na jednotlivé 

zapojení žáků ve skupinové práci. Nesmírně důležitou roli hraje vazba mezi pedagogem a jeho 

žáky. Žáci musí vědět, že vyučující jim je nápomocen v případě výskytu jakýchkoliv obtíží. 

Učitel se pro žáky stává poradcem. V případě našeho projektu by u žáků mohl nastat problém 

s velkým množstvím informačních zdrojů. Proto vyučující může žáky nasměrovat, konkrétně o 
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které zdroje se především opřít, co z daných informací je podstatné a důležité pro splnění 

zadaného úkolu. 

Koordinátor projektu (učitel) by měl také seznámit ostatní pedagogy s tématem, cíli a 

organizací projektové výuky. Aby se předešlo určitým nedorozumění (např. proč došlo ke 

změně v rozvrhu atd.). Díky informovanosti mohou být ostatní pedagogové nápomocni a 

ochotni spolupracovat při projektovém vyučování.  
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo ukázat možnost, jak pracovat s tématikou regionálních dějin 

při výuce výchovy k občanství a dějepisu na druhém stupni základních škol. Velice přínosná 

pro toto téma je projektová metoda, která staví na interdisciplinární spolupráci. „Projekt je pro 

vyučující i žáky především příležitostí vykročit za zaběhlého systému vztahů a způsobu 

práce.“164 Regionální historie v rámci projektového vyučování má žáky přivést k aktivnímu 

poznávání historie města, ve kterém se nachází škola, kterou navštěvují. A vytvářet v žácích 

pozitivní vztah k danému místu. 

V diplomové práci byla přiblížena teoretická východiska týkající se regionálních dějin, 

projektového vyučování a historie Kralupska. Na základě teoretických poznatků byl vytvořen 

návrh konkrétního projektu nesoucí název Střípky našeho města, který je určen pro žáky 6. a 9. 

tříd základní školy. V praxi většinou probíhají projekty v rámci jedné třídy, ale po prostudování 

odborné literatury jsem došla k závěru, že takto namíchaná skupina dosahuje vyšší efektivity 

práce. Zároveň projekt se především zabývá moderními dějinami, ke kterým mají žáci devátých 

ročníků blíže alespoň co se týče učebního plánu. Navržený projekt se snaží naplnit jednotlivé 

výstupy vzdělávacích oborů Dějepis a Výchova k občanství, které jsou zakotveny v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.  

Projektová výuka je velmi přínosná z hlediska vedení k samostatnosti a odpovědnosti žáka. 

Žáci se během projektové výuky seznámí s rozmanitou řadou výukových metod. Projektové 

vyučování rozvíjí klíčové kompetence žáků, dochází k aplikaci získaných znalostí a dovedností. 

Ovšem najdou se i určitá negativa. Jedná se především o časovou náročnost, nejen pro učitele 

a jeho přípravu projektového vyučování ale i pro samotný průběh projektu. Také se může stát, 

že při plánování projektové výuky jsou žáci přeceňováni a nedojde ke zvládnutí stanovených 

cílů projektu. 

Ačkoliv kořeny projektového vyučování sahají hluboko do minulosti, stále se najdou 

pedagogové, kteří se dopouštějí určitých chyb při projektové práci. Tyto nedostatky pramení 

především z nedostatečné znalosti teoretických základů nebo z malé zkušenosti zavedení 

projektů v rámci výuky. 

Největší přínos diplomové práce vidím v tom, že jsem předložila návrh projektu, který mohou 

využít kralupské školy k výuce regionálních dějin, a který naplňuje očekávané cíle Rámcového 
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vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Ráda bych 

tento projekt v budoucnu uskutečnila v kralupské škole, na které působím. 

Na úplný závěr bych citovala z jedné publikace, kterou jsem měla při psaní diplomové práce 

k dispozici. Jedná se o větu, která krásně vystihuje, co si máme pod pojmem projekt představit. 

„Dobrý projekt je vždy momentem, kdy pedagog tvoří společně s žáky, kdy  řídící kategorií 

celého procesu se stává společně realizovaný cíl a všichni účastnící jsou partnery na cestě 

k jeho dosažení.“165 
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