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Stručná charakteristika práce: Diplomová práce kolegyně Simony Varhaníkové pohybující se 

na průsečíku historie, didaktiky dějepisu a didaktiky občanské výchovy se zabývá otázkou 

možnosti zpracování didaktického projektu věnovaného regionální historii Kralupska 

a konkrétní didaktický projekt též navrhuje. 

Diplomová práce je rozvržena na čtyři na sebe navazující celky: 1. Regionální dějiny; 2. 

Historický vývoj Kralupska; 3 Projektové vyučování a 4. Didaktický projekt věnovaný 

kralupskému regionu.  

Posuzovaná diplomová práce tedy nejprve usebírá podstatné poznatky potřebné k navržení 

projektu: zabývá se regionálními dějinami jako takovými, podniká sondu do regionálních dějin 

Kralupska a neopomíná ani představit projektové vyučování v jeho historickém kontextu. Práce 

kulminuje v návrhu půlročního didaktického projektu „Střípky naší historie“ určeného pro 

druhý stupeň základní školy.  

Součástí práce je poměrně rozsáhlý přílohový materiál didaktické i historické povahy. 

 

Formální stránka práce: Po formální stránce je diplomová práce zdařile zvládnuta, obsahuje 

všechny povinné prvky, záměr práce je explicitně formulován, v závěru vyhodnocen. Práce je 

velice přehledně a zároveň strukturována. Jazyk je na patřičné odborné úrovni, zároveň však 

plně srozumitelný a čtivý. Citace a parafráze jsou odkazovány v poznámkách pod čarou, 

bibliografické údaje v závěrečném seznamu jsou uváděny vzorně dle normy. Přílohový materiál 

je řádně označen a uveden v souhrnu příloh. 

 

Obsahová stránka práce: Po obsahové stránce je diplomová práce bc. Simony Varhaníkové 

solidně zvládnuta. Představuje kompaktní a promyšlený celek. Ačkoli práce směřuje 

k praktickému vyústění, nepostrádá zohlednění teoretického zázemí. Co je zmíněno 

v teoretické části, to se v určité míře promítá do části praktické. V praktické části diplomantka 

prokazuje svoji schopnost adaptovat teoretické znalosti konkrétnímu didaktickému projektu, 

využívá metodu orální historie, práce s textem, individuální a skupinové práce, diskuse apod.  

Navržený celek výuky splňuje očekávání na didaktický projekt, díky vyšší míře 

organizovaných prvků má přiznaně blízko k tematickému vyučování. Všechny okruhy 

projektu (Pomníky našeho města, Osobnosti kralupského hřbitova, Kralupy v proměnách času 

a Rozhovor s pamětníkem) jsou pečlivě a smysluplně zpracovány. O kvalitě zpracování 

projektu promlouvají též sady připravených otázek pro žáky. Sympatické je, že diplomantka 

neopomněla diskutovat podmínky úspěšné realizace projektu. Zásadní a cennou předností 

práce je, že je čtivým a zralým návrhem na uskutečnění didaktického projektu na konkrétní 



regionálně historické téma. 

Jistým nedostatkem práce je, že tento didaktický projekt nebyl realizován a není možno jej 

evaluovat; naštěstí však diplomantka pilotovala jednu jeho část.  

Dále je otázkou, nakolik je v daném návrhu projektu uplatňováno hledisko didaktiky 

občanské výchovy. Tematika VkO občanství je v práci zastoupena jak obsahově, tak 

kompetenčně, celkově však do určité míry ustupuje před perspektivou didakticky historickou. 

Podobně je tomu s naznačeným mezioborových charakterem projekt. Je skvělé, že samotný 

projekt je od základu pojatý mezioborově, přesahy do jiných oborů jsou spíše naznačeny než 

plně rozvinuty. 

Bylo by velmi zajímavé, kdyby diplomantka svůj projekt realizovala, návrh projektu obohatila 

o jeho evaluaci a případně jej doplnila. Výsledná práce by mohla být významnou oporou pro 

mezioborovou výuku dané problematiky.  

 

Celkové hodnocení: Diplomovou práci kolegyně Simony Varhaníková považuji za 

sympatický a přínosný počin propojující didaktiku dějepisu a občanské výchovy. Posuzovaná 

závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru, a proto ji 

doporučuji ji k obhajobě. 

  

Otázky: 

1) Ve své práci prostřednictvím citace dr. I. Havlínové poukazujete na to, že  VkO není pouze 

obor, ale že může být též považována za výchovný přístup. To se též obráží ve Vaší práci a je 

samozřejmé, že nelze mezi didaktikou výchovy k občanství a didaktickou dějepisu vést 

předěl. Nicméně bych se rád zeptal, zda Vás napadá, jak by bylo možné posílit v návrhu 

Vašeho projektu hledisko občankářské? 

2) Svoji diplomovou práci uzavíráte citátem, v němž je projektová výuka pochopena jako 

společná tvůrčí cesta žáků a učitele. Napadají Vás oblasti projektu, u nichž byste byla ochotna 

ponechat žákům více svobody v jeho naplňování?  

 

Ve Slaném dne 2. 9. 2019    Zbyněk Zicha 


