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Celkové hodnocení (slovně)  

Cílem diplomové práce Bc. Veroniky Dynterové bylo, jak uvádí v Úvodu: „… vytvořit a 

zhodnotit edukační projekt, ve kterém žáci poznají, jak se žilo na zámku Sychrav v 19. a ve 

20. století. …… vytvoření edukačního projektu, který může být v budoucnu učiteli na 

zámku Sychrov využíván ….“  

       Práce je rozdělena do sedmi kapitol, včetně Úvodu a Závěru a je opatřena seznamem 

informačních zdrojů, poznámkovým aparátem a přílohou.  Celá práce má promyšlenou a 



logickou stavbu. Nadstandardním rysem Úvodu je to, že nejde jen o prosté uvedení do děje, 

ale i o zařazení přehledu dokumentů vztahujících se k danému tématu. První (2.) kapitola se 

zabývá terminologickým vymezením regionálních dějin, druhá (3.) je stručným nástinem 

historie sychrovského panství a rodu Rohanů a třetí (4.) kapitola je věnována stylu života 

šlechty v 19. a 20. století.  Ve čtvrté (5.) kapitole se autorka zaměřila na problematiku 

rozvoje historického myšlení žáků v kontextu různých forem výuky. Těžištěm práce je 

kapitola pátá (6.). Veronika Dynterová v ní vypracovala konkrétní edukační projekt, a 

představila jeho realizaci a reflexi.  

        Autorka prokázala v diplomové práci schopnost využít své zkušenosti získané studiem a 

praxí při tvorbě konkrétního edukačního projektu a jeho aplikací do výuky dějepisu. Její práci 

lze využít jako metodickou pomůcku pro učitele dějepisu. V této souvislosti doporučuji 

rozdělit podkapitolu 5. 1. 3 na menší celky, které by usnadnily orientaci v textu. (např. 

historie projektové výuky; kořeny projektové výuky v našem prostředí;  vymezení pojmů; 

současnost atd.) 

      Za nedostatek práce považuji některé gramatické chyby a stylistické nepřesnosti. Mezi 

gramatické chyby patří např.: bývalý aristokraté (str. 31), nebylo problém (str. 91). 

K stylistickým nepřesnostem patří, např.: „Část šlechty se tak zúčastnila protiněmeckého 

odporu. Od konce března 1939 byli dokonce členy Výboru Národního souručenství….“ (str. 

33) V takto formulovaném spojení lze chápat Národní souručenství jako odbojovou 

organizaci, nikoliv jako skutečnost, že někteří jeho členové prosazovali protektorátní 

autonomii a někteří s odbojem spolupracovali. Jako další příklady lze uvést „… vytvořili 

osnovu divadla“ (str. 91) – lépe: představení – divadlo je stavba; kostrbatě působí i text „ Až 

na konec scénky si vymysleli vlastní, kdy na císaře zaútočila lidožravá rostlina. Všichni se ale 

zasmáli a všem bylo jasné, že jde o vtip“ (str. 91-92) – lépe např.: Konec scénky si ale 

vymysleli vlastní a na císaře nechali zaútočit lidožravou rostlinu. Všichni se tomu zasmáli, 

protože jim bylo jasné, že jde o vtip. Tyto připomínky nesnižují odbornou kvalitu práce, ale 

uvádím je jako možnost, která by mohla vylepšit její stylistickou stránku.  

       V celkovém hodnocení práce jsem dospěl k závěru, že se jedná o práci původní, zdařilou 

a přínosnou, která přesahuje požadavky kladené na kvalitní a publikovatelnou diplomovou 

práci. Doporučuji ji k obhajobě a po odstranění nedostatků v gramatice, případně ve stylistice, 

(v tomto bodě ponechávám rozhodnutí na autorce) ji doporučuji jako práci rigorózní. 

 

 

19. 5. 2017        Dr. František Parkan 

                           



 

 

 

 

 

 

 

 


