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Cílem diplomové práce Simony Varhaníkové se zabývá otázkou začlenění 

regionálních dějin do výuky prostřednictvím projektové metody s cílem (jak uvádí 

i sama autorka) vytvořit návrh projektu na základě teoretických poznatků získaných 

z odborných publikací.  

Studie je rozdělena do tří odlišných částí. V první (Regionální dějiny, 

Historický vývoj Kralupska) je vymezen termín „regionální dějiny“ a určeno jeho 

zakotvení ve výuce základních škol podle Rámcového vzdělávacího programu. 

Část druhá (Projektové vyučování) se zabývá samotným projektovým 

vyučováním a jeho vývoji, a část poslední (Didaktický projekt věnovaný 

Kralupskému regionu) pak předkládá návrh didaktického projektu.  

První část je rozdělena do dvou odlišných celků. První de facto na základě 

existujících příruček rekapituluje pozici regionálních dějin ve výuce základních 

škol, druhá se pak na základě historického vývoje Kralup a okolí pokouší převést 

teorii do praxe. Zde se autorka dopouští drobných přehmatů (např. křížovníci 

nepřišli o Kralupy v pobělohorské, ale předbělohorské době – s. 16), které ale  

nejsou zásadního rázu. Sám text není souvislým líčením dějin Kralup a okolí, ale 

zaměřuje se hlavně na výběr historických milníků podle výběru autorky. Hlavní 

pozornost je přitom věnována druhé světové válce a okupaci a to bez bližšího 

vysvětlení, což je samozřejmě škoda.  

Druhá část (Projektové vyučování) opět rekapituluje (tentokrát důkladněji 

než v části první) vývoj tohoto pojmu a způsobu vyučování. Stejně jako v první 

části jde o shrnutí dosavadních poznatků, samostatný přínos představuje až 

následující kapitola.  

Tato (čtvrtá) kapitola nese výmluvný název „Didaktický projekt věnovaný 

Kralupskému regionu“ a můžeme ji považovat za samotné jádro práce. Projekt je 

přitom určen pro žáky 6. a 9. tříd z Kralup nad Vltavou, kteří mají logicky 



k příslušnému regionu vztah. Tato část diplomové práce je zpracována neobyčejně 

důkladně a je přínosná jak po pedagogické, tak obsahové linii. Svědčí o tom, že 

autorka věnovala této kapitole skutečně mimořádnou pozornost, a že při jejím 

zpracování využívala vlastních pedagogických zkušeností. Součástí kapitoly je 

také příloha (či její hlavní část) s hodnotícími listy a fotografiemi, které se váží 

k dějinám kralupského regionu.  

Z předložené studie nesporně vyplývá, že je výsledkem hlubokého 

autorčina zájmu. Jazyk práce je kultivovaný bez pravopisných chyb a její přínos 

pro pedagogické působení na základních školách je nesporný. Konstatuji proto, že 

diplomová práce splňuje požadavky kladené na kvalifikační práce tohoto typu a 

doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

1) jak jste volila klíčové okamžiky kralupských dějin? 

2) které období kralupské historie považujete interpretačně za nejsložitější a 

proč? 
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