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zadání a názvu práce. 
x    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 
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Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. x    

Struktura práce je vyvážená a logická. x    

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x    
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Celkové hodnocení (slovně) 

 

 

Diplomová práce Lucie Vybíralové Operace Silver A v Pardubicích (1941 – 1942): 

Didaktické využití regionálních dějin při projektové výuce na 2. stupni ZŠ představuje příklad zdařilé 

aplikace náročné pedagogické metody do vyučování dějepisu v 9. ročníku základní školy.  

V prvních třech teoretických kapitolách autorka poskytuje obsáhlý a pečlivě zpracovaný 

přehled základní pedagogické a didaktické literatury, která se zabývá jednak vymezením a 

charakteristikou projektové metody, jednak otázkou zařazování regionálně historických témat do 

výuky dějepisu. Přínos těchto úvodních statí spatřuji zejména ve vyjasnění dále užívané terminologie. 

Pozitivní jsou také průhledy do historie sledovaných pojmů, stejně jako sledování jejich vazby na 

aktuální rámcové vzdělávací programy. Jak vyplývá z dalších částí práce, teoretický úvod není 

samoúčelný, ale slouží Lucii Vybíralové k lepšímu zvládnutí praktické aplikace zvolené metody do 

výuky. 

Ve čtvrté kapitole se autorka zabývá tématem Operace Silver A z pohledu regionálních dějin. 

Jedná se o regionálně historickou studii, která čerpá převážně z odborné literatury. Příloha práce (č. 6 

– 25) však dokládá také autorčinu dobrou orientaci v dobových pramenech, kterou, jak názorně 

ilustruje kapitola pátá, byla Lucie Vybíralová schopna zúročit nejen při přípravě, ale také při 

realizace projektu. Pátou kapitolu ocení zejména vyučující, popřípadě absolventi pedagogických 

fakult, kteří s projektovou výukou začínají, neboť nabízí podrobnou dokumentaci přípravy projektu, 

záznam jeho ověřování se skautským oddílem a popis jeho průběhu a vyhodnocení se žáky 9. třídy z 

pardubické základní školy na Benešově náměstí. Přílohy č. 2 – 25 ocení i další vyučující dějepisu 

v Pardubicích a okolí, neboť představují velmi kvalitní didaktický materiál, který mohou zúročit při 

výuce (regionálních) dějin. 

Také proto navrhuji hodnotit diplomovou práci Lucie Vybíralové jako výbornou a doporučuji 

její výsledky k brzké publikaci. Autorčinu píli a celoroční nasazení, jež vyvrcholily v červnu 2014 

výstavou žákovských prací v pardubickém zámku, považuji za vhodné ocenit formou prospěchového 

stipendia. 

 

 

Navržená známka: Výborně.                     

 

 

V Praze dne 24. srpna 2014      PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.

                                 


