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Posudek vedoucí diplomové práce 
 

Bc. Veronika Dynterová, Životní styl šlechty na zámku Sychrov v 19. a 20. století jako námět pro 

edukační program, diplomová práce, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2017, 111 

stran, zvlášť textové a obrazové přílohy (s. 112 – 133). 

Vedoucí práce: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 

                              

Hodnotící kritéria                                                            
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z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. 

x    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 

x    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. x    

Struktura práce je vyvážená a logická. x    

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x    

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. x    

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 

x    

Autor správně cituje. x    

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 

rozsah odpovídá zadání). 

x    
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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Diplomová práce Veroniky Dynterové představuje příklad zdařilého historického i 

didaktického rozvinutí tématu, kterému se autorka začala věnovat již v době bakalářského studia.  

Okouzlení rohanským zámkem i místními příběhy, které autorka jako průvodkyně na Sychrově 

nejenže sama důvěrně zná, ale rovněž po léta sdílí s návštěvníky, dokázala v předložené práci přetavit 

do odborné srovnávací studie o proměnách životního stylu šlechty v 19. a 20. století, a zároveň učinit 

východiskem pro tvorbu edukačního programu pro žáky středních škol.  

Detailní znalosti sychrovských pramenů, včetně těch hmotných, i konkrétních kapitol z dějin 

Rohanů Veronika Dynterová nejprve zasazuje do širších historických souvislostí, aby je posléze 

zúročila při přípravě didaktických materiálů i úkolů pro účastníky programu. Žáci turnovského 

gymnázia, se kterými autorka první verzi programu ověřovala, tak měli příležitost nahlédnout nejen 

do sychrovských interiérů, ale také pracovat s písemnými a fotografickými prameny či drobnými 

artefakty z 19. a 20. století, jež se na zámku dochovaly.  

Významnou předností práce je rovněž její zakotvení v soudobých didaktických a metodických 

teoriích. Zvláště je třeba zmínit návrh komplexního rozvoje historického myšlení žáků, který byl 

v minulé dekádě navržen a rozpracován kanadskými didaktiky a učiteli dějepisu (Seixas, Morton et. 

al., The Big Six  Historical Thinking Concepts, Toronto 2013). Je chvályhodné, že Veronika 

Dynterová zahraniční inspirace přijímá kriticky a ve vazbě na cíle své diplomové práce posléze 

zdárně kombinuje s dalšími osvědčenými pedagogickými postupy (např. projektová výuka, objektové 

učení). Popis průběhu a vyhodnocení edukačního programu pak dokládá, že autorka je schopna 

aplikovat teoretické poznatky v praxi s ohledem na podmínky konkrétní školy a individuální 

možnosti a zájmy žáků.  

Vzhledem k výše řečenému navrhuji, aby byla závěrečná práce Veroniky Dynterové přijata 

nejen k obhajobě, ale předložena také jako práce rigorózní. 

 

 

 

V Praze dne 10. května 2017 

 

PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D., v. r. 


