
Martina Šenkýřová, Barokní Lysá nad Labem a její využití ve výchovně vzdělávacím 

projektu na druhém stupni základní školy, diplomová práce, Katedra dějin a didaktiky 

dějepisu, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, 171 stran textu a 54 stran 

příloh. Přílohy: Město Lysá nad Labem a barokní památky (s. I—VIII), Pracovní listy, 

pomocné materiály a jiná písemná dokumentace (s. IX—XXVII), Fotografická dokumentace 

z průběhu projektu (s. XXVIII—XXXVII), Ukázky práce žáků (s. XXXVIII—LIV) a 

dokumentace na DVD (1 ks). 

Oponentský posudek 

 

Diplomovou práci Martiny Šenkýřové považuji za jeden z velmi zdařilých příspěvků, kterými 

studenti a studentky Katedry dějin a didaktiky dějepisu v posledních dvou letech rozvíjejí 

koncepci Výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví, jež vzešla z projektu ESF 

realizovaného na katedře v letech 2006—2008. Inspirace a metodické nasměrování plynoucí z 

výstupů projektu se v případě Martiny Šenkýřové navíc šťastně spojily se třemi důležitými 

předpoklady, které autorku vedly k úspěšnému završení diplomové práce – odbornými 

znalostmi, láskou k rodnému městu a organizačními schopnostmi.  

 

Martina Šenkýřová tak mohla v teoretické (s. 11—92) i praktické (s. 93—156) části práce 

předložit následováníhodný příklad, jak poměrně náročným, ale velmi efektivním způsobem 

využít regionální dějiny pro celou škálu vzdělávacích cílů. Dějepis, konkrétně dějepis barokní 

Lysé nad Labem, pojala jednak jako prostor pro integraci poznatků z různých vzdělávacích 

oborů, jednak jako příležitost pro tvůrčí uplatnění znalostí a dovedností, které si žáci 7. a 8. 

ročníků místní základní školy v těchto oborech již osvojili. Výsledky čtrnáctidenního školního 

projektu Barokní Lysá nad Labem, jehož se v říjnu 2010 zúčastnila stovka žáků, pak dávají 

tušit, že se autorce skutečně podařilo přispět k tomu, aby si žáci začali vědomě utvářet kladný 

vztah k přírodnímu a kulturnímu dědictví města a jeho okolí (viz zejména DVD – záznamy 

z veřejné prezentace; a dále Zhodnocení projektu na s. 150—155) .  

 

Z formálního hlediska splňuje předložená diplomová práce stanovená kriteria. Je opatřena 

anotací, obsahem, úvodem a závěrem, je členěna do kapitol a podkapitol. Autorka vytvořila 

poznámkový aparát, který obsahuje jednak odkazy na citované zdroje uvedené ve 

strukturovaném seznamu (s. 163—171), jednak vysvětlivky uměleckohistorických pojmů, 

případně i cizích slov. Přílohy jsou rozděleny tématicky, v relevantních případech opatřeny 

jménem autora. Jedinou výtku zasluhuje místy nepozorná redakce textu. Například Jan Blažej 



Santini-Aichel je považován za českého stavitele italského původu, nikoli za Itala působícího 

v Čechách (s. 23—24); Karel Škréta realizoval i valdštejnské zakázky, nikoli však přímo pro 

Albrechta z Valdštejna (s. 26); Petra Brandl pracoval pro Františka Josefa Černína z Chudenic 

(s. 28), nikoli pro fiktivního Františka Jana; podle letitého úzu píšeme jméno Petra 

z Vartenberka s jednoduchým „V― (s. 50); Kateřina Smiřická udělila lyským právo volného 

„kšaftu―, nikoli „kšeftu― (s. 52). 

 

Odhlédneme-li od faktografických nepřesností, které mohly vzniknout i překlepem nebo 

„automatickou― opravou přednastavenou v počítači, není možné se nezastavit u otázky 

závažnější: způsobu zpracování teoretické části práce. V první řadě je třeba zmínit, že první 

tři kapitoly pojednávající o baroku v Čechách (s. 19—44), dějinách lyského panství (s. 45—

70) a barokních památkách v Lysé nad Labem (s. 71—88), vycházejí převážně ze sekundární 

literatury a učebnicových textů. Celé pasáže ve druhé a třetí kapitole však ponechává autorka 

bez přímých odkazů na zdroje (viz například s. 29—30, 36—39, 41—47, 48—73). Kapitola 

pátá (Regionální dějiny) a šestá (Projektová výuka), jež by měly tvořit teoretické východisko 

pro praktickou část diplomové práce, jsou pak velmi stručné a argumentačně slabé. Autorka 

se například nezabývala ani efektivitou projektové výuky z hlediska cílů rámcových 

vzdělávacích programů, zejména osvojování klíčových kompetencí. A to i přesto, že se jedná 

o úhelný kámen jí navrženého školního projektu Barokní Lysá nad Labem.  

 

Jakkoli však nedostatky v teoretické části ubírají diplomové práci na kvalitě, praktická část 

naopak mnohanásobně překračuje běžnou úroveň didaktických prací. V rovině pedagogické 

diagnostiky (s. 102—110), organizace a řízení projektu (s. 109—145) i zhodnocení výsledků 

(s. 146—154) prokázala Martina Šenkýřová schopnost vytvořit a realizovat komplexní 

výchovně vzdělávací projekt, který vychází z požadavků rámcových vzdělávacích programů, 

reaguje na potřeby dnešních žáků a odpovídá regionálně historickému potenciálu Lysé nad 

Labem. Diplomová práce také ukázala, že autorka je schopna průběh a výsledky projektu 

kriticky reflektovat a zpracovat do příkladu dobré praxe. 

 

Výsledky předložené v diplomové práci proto hodnotím jako výborné a pevně doufám, že se 

stanou základem autorčiny úspěšné pedagogické dráhy. 

 

V Praze dne 28. prosince 2010 

PhDr. Hana Havlůjová 


