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thinking concepts,“ který se podílí na rozvoji historického myšlení žáků. Poslední 
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KLÍČOVÁ SLOVA 
 
šlechta - 19. století - 20. století – Rohanové – Sychrov – památková edukace 

 
ANNOTATION 
 
In my thesis, I would like to concentrate on a lifestyle of nobility at castle Sychrov in 

the 19th and 20th century. Thesis would be compiled as a project for pupils of a 

primary school and lower secondary school. The first part would be focused and 

theoretically would relate to the concept of regional history and a brief history of the 

castle Sychrov. The following section will be focused to didactic part of the project 

and concepts of object and project-based learning. In the theoretical part I also focus 

on the new concept "The Big Six historical thinking concepts", which participates in 
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1. Úvod  
 
Tématem mé diplomové práce je životní styl šlechty na zámku Sychrov v 19. a 20. 

století jako námět pro edukační program pro žáky druhého stupně základní školy či 

pro žáky nižších ročníků středních škol a gymnázií. Má diplomová práce stojí na 

základech mé bakalářské práce, ve které jsem se zabývala životním stylem šlechty na 

zámku Sychrov ve 20. století. V bakalářské práci jsem vycházela především ze 

vzpomínek dcery posledního soukromého majitele zámku JUDr. Alaina Rohana, 

kněžny Josseline Rohan Riedl Riedenstein. Vyprávění Josseline Rohan mi přiblížilo 

především její dětské vzpomínky na život šlechty v závěru první poloviny 20. století. 

Protože studuji pedagogickou fakultu, rozhodla jsem se, že má diplomová práce bude 

zaměřena didakticky. Konkrétní výběr tématu edukačního programu vychází z mého 

dlouhodobého zájmu o dějiny zámku Sychrov, kde také již několik let pracuji. Téma 

posledních majitelů zámku je u návštěvníků Sychrova tématem přitažlivým, proto se 

domnívám, že by mohlo být zajímavé i pro žáky. Záměrem projektu je umožnit 

žákům porovnat životní styl šlechty na zámku Sychrov v 19. století, které je 

reprezentováno nejvýznamnějším majitelem zámku knížetem Kamilem Rohanem, a 

ve století dvacátém, které je spojeno s životními osudy JUDr. Alaina Rohana a jeho 

rodiny. Téma práce je úzce spojeno s regionálními dějinami, proto je také důležitý 

výběr školy a žáků, kteří se projektu budou účastnit. Jako vhodné se jeví především 

školy z blízkého okolí, nejlépe školy z Turnova či Liberce. 

Cílem mé práce je vytvořit, realizovat a zhodnotit edukační projekt, ve kterém žáci 

poznají, jak se žilo na zámku Sychrov v 19. a ve 20. století. Po otestování může 

projekt sloužit učitelům a žákům druhého stupně základních škol, nižších ročníků 

gymnázií či středních škol v Turnově, Liberci či blízkém okolí jako materiál pro 

výuku regionálních dějin, ale i dějin 19. a 20. století celkově. 

Při koncipování projektu bylo pochopitelně třeba důkladně se seznámit s dějinami 

rodu Rohanů ve Francii a s majiteli zámku Sychrov. Jak jsem psala již výše, podrobně 

jsem se tímto tématem zabývala ve své předchozí práci, proto tomuto tématu zde 

věnuji pouze nezbytnou pozornost a v této práci se více zaměřuji na samotný 

edukační projekt. O dějinách rodu Rohanů a o majitelích zámku Sychrov v 19. století 

byly napsány i některé další publikace, jejichž autorem je především dlouholetý 
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kastelán zámku Miloš Kadlec, který vychází zejména z „Pamětní knihy zámku 

Sychrov.“ K nejdůležitějším pramenům pro 19. století na zámku Sychrov patří tedy 

„Gedenkbuch des Schlosses Sichrow 1820–1899,“1 která je z velké části napsaná 

v německém jazyce. Miloš Kadlec napsal publikace jako například „Kníže Kamil 

Rohan“2 či „Rohanové.“3 Pro dějiny Rohanů v českých zemích můžeme čerpat také 

z rodinného archivu Rohanů, jehož inventář sepsala Hana Baladová či z pamětí Inge 

Rohan, která vydala knihu „Zámek Sychrov: Novogotický památník rodu Rohanů.“4 

Bohužel písemných pramenů k posledním majitelům zámku Sychrov je velmi málo. 

Proto jsem se ve své předchozí práci vydala cestou orální historie a zpovídala 

pamětníky. Z výpovědí jsem se pokusila sepsat, jak přibližně vypadal životní styl 

šlechty na zámku Sychrov ve 20. století. V kapitole „Panství Sychrov“ a při tvorbě 

edukačního programu proto čerpám z mé bakalářské práce „Poslední majitelé zámku 

Sychrov ve vzpomínkách pamětníků.“5 Při tvorbě edukačního programu však 

vybírám pouze vzpomínky, které jsou i jinak dále podložené. 

Vzhledem k vazbě tématu práce na dějiny regionální jsem do diplomové práce 

zařadila pojednání o terminologii a návaznosti regionálních dějin na Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), z něhož vychází i koncepce 

edukačního programu. Pro toto téma jsem vycházela z publikace od Josefa Bartoše 

„Regionální dějiny. Pojetí, poslání, metodika“6 a z publikace Zdeňka Beneše 

„Regionální historiografie a školní dějepis.“7 Pro téma propojení regionálních dějin 

s výukou dějepisu jsem vycházela z práce Pavla Novotného „Regionální dějiny a 

jejich postavení ve výuce dějepisu.“8  

Cílem mé diplomové práce je vytvoření edukačního projektu, který může být 

v budoucnu učiteli na zámku Sychrov využíván, proto jsem rovněž vymezila 

relevantní pedagogické pojmy. Na samý začátek jsem vymezila pojem „výuka“ s 

                                                
1 SZ Sychrov, Gedenkbuch des Schlosses Sichrow 1820–1899, inv. č. 3357 
2 KADLEC, Miloš. Kníže Kamil Rohan. Sychrov: SZ Sychrov, 2004 
3 KADLEC, Miloš. Kníže Kamil Rohan. Sychrov: SZ Sychrov, 2004 
4 ROHAN, Inge.  Zámek Sychrov: Novogotický památník rodu Rohanů. Spolek přátel zámku Sychrov 
5 KAŠIČKOVÁ, Veronika. „Poslední majitelé zámku Sychrov ve vzpomínkách pamětníků.“ Praha: 
Pedagogická fakulta Karlovy univerzity, bakalářská práce, 2015 
6 BARTOŠ, Josef. Regionální dějiny. Pojetí, poslání, metodika, Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci, 2004 
7 BENEŠ, Zdeněk. Regionální historiografie a školní dějepis. In Regionální dějiny v dějepisném 
vyučování na českých a slovenských školách. Ústí nad Labem, 2006 
8 NOVOTNÝ, Pavel.  Regionální dějiny a jejich postavení ve výuce dějepisu. In Výzkum aktuálních 
problémů pedagogiky a oborových didaktik. Brno: Masarykova univerzita, 2006 
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pomocí základních publikací jako je „Pedagogická psychologie“9 od Jiřího Mareše 

nebo „Pedagogický slovník.“10 Ucelený přehled o didaktice podává také kniha od 

Lucie Zormanové „Obecná didaktika.“11 Projekt nese prvky objektové, projektové a 

mimotřídní výuky, proto se v teoretické části této práce zabývám i těmito pojmy. 

Protože část projektu je založená na vzpomínkách pamětníků, vložila jsem do práce 

i otázku problematiky lidské paměti, a jak paměť a vzpomínky využít jako školní 

pramen. Zde jsem čerpala převážně z publikace od Miroslava Vaňka „Naslouchat 

hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie“12 a od Jaroslava 

Najberta a Hany Havlůjové „Paměť a projektové vyučování v dějepise.“13 

Pedagogická literatura zabývající se objektovou a projektovou výukou nabízí 

poměrně velké spektrum různých názorů. Uceleně, i s příklady z praxe, o této 

problematice píše právě posledně zmíněná kniha, která vychází asi z dosud 

nejucelenějšího přehledu o projektové výuce Jany Kratochvílové „Teorie a praxe 

projektové výuky.“14 Neméně důležité jsou však i starší publikace Rudolfa Žanty15 či 

Václava Příhody. V práci se zabývám také možnostmi historického myšlení žáků, 

které nedávno rozpracovali badatelé kanadského Centra pro studium historického 

vědomí na Univerzitě v Britské Kolumbii pod vedením Petera Seixase. Tento 

program je znám také jako „The Big Six historical thinking concepts.“16 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole se věnuji terminologickému 

vymezení regionálních dějin. Druhá kapitola se krátce zabývá dějinami zámku 

Sychrov a majiteli zámku v 19. a ve 20. století. Následující kapitola pojednává o 

životním stylu šlechty v tomto období. Další kapitola přibližuje obecně i oborově 

didaktické pojmy a koncepty související s mimotřídní, projektovou a objektovou 

výukou. Důraz je zde kladen na to, jak pracovat se vzpomínkami pamětníků ve výuce 

dějepisu a rozvíjet historické myšlení žáků. Tyto teoretické kapitoly jsou nezbytným 

                                                
9 MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013 
10 PRŮJCHA, MAREŠ, WALTEROVÁ. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003 
11 ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2014 
12 VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Helena: Naslouchat hlasům paměti. 
Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: AV ČR, 2007 
13 HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: Ústav 
pro studium totalitních režimů, 2014 
14 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2009 
15 ŽANTA, Rudolf. Projektová metoda, pokus o řešení pracovní školy. Praha: Nakladatelství 
dědictví Komenského, 1934 
16 SEIXAS, Peter, MORTON Tom. The big six historical thinking concepts. Toronto: Nelson, 2013 
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východiskem pro praktickou část, která se již zabývá samotným edukačním 

projektem. 

Edukační projekt „Životní styl šlechty na zámku Sychrov v 19. a ve 20. století“ tvoří 

stěžejní poslední kapitolu diplomové práce. V této kapitole uvádím celkovou 

charakteristiku a popisuji průběh a vyhodnocení projektu. Projekt byl realizován ve 

spolupráci s Gymnáziem Turnov, konkrétně s učitelem dějepisu a českého jazyka 

Mgr. Jiřím Maškem a s žáky kvarty. Ve třídě bylo přítomno 32 žáků v rozmezí let 

14–15. Důležitou součástí práce jsou také přílohy a materiály, které byly během 

projektu využity. Nejenže dokumentují průběh a výsledky projektu, ale mohou 

sloužit také jako metodická inspirace a podpora pro učitele a lektory, kteří by chtěli 

tentýž nebo analogický projekt na zámku Sychrov realizovat. 
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2. Regionální dějiny 

2.1 Terminologické vymezení 

Regionální dějiny, region, regionalizace, to jsou pojmy, které jsou dnes často 

v historii užívané. Jelikož je má diplomová práce „Životní styl šlechty na zámku 

Sychrov v 19. a ve 20. století jako námět na edukační program“ úzce spjata s dějinami 

sychrovského panství, respektive hodlá najít uplatnění ve výuce na spádových 

školách, ráda bych se v této části pojmosloví a problematice věnovala blíže. 

Slovo „region“ pochází z latinského slova „regiō“, což v překladu znamená „kraj, 

země, hranice.“ Toto slovo je odvozeno od latinského slovesa „regere“ neboli „řídit, 

spravovat, ovládat.“17 Do českého jazyka se však slovo region mohlo dostat také 

převzetím z německého slova „Region.“18 Od tohoto slova jsou pak odvozeny české 

pojmy jako regionální dějiny nebo „regionalizace“, což je proces vymezování 

regionů. 

Regionální historie jako vědní disciplína se zabývá historickým vývojem určitého 

územního celku, v určité oblasti či kraji. Regionální dějiny jsou součástí dějin 

obecných, mají však svá specifika, která se odvíjejí od charakteristiky regionu. 

Region můžeme chápat jako oblast, která nemá pevně stanovené hranice, ale 

vyznačuje se určitým stupněm soudržnosti. Podle stupně soudržnosti pak k pojmu 

region dosazujeme přívlastky jako například ekonomický, správní, kulturní či 

zeměpisný.19 Na druhé straně lze regiony definovat také jako „územně ohraničené 

jednotky, které se takto vymezují za určitým účelem.“20  

Pojem „regionální dějiny“ můžeme chápat také dvojím způsobem. Podle Zdeňka 

Beneše se v prvním sledu jedná o „dějiny územních celků větších než jeden stát.“21 

Konkrétním příkladem mohou být evropské regiony. Druhý výklad pojímá regionální 

dějiny jako „dějiny územních celků menších než jeden stát.“22 Jedná se tedy například 

                                                
17 REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, Praha, 2015, s. 532 
18 Woerterbuchnetz, online: 
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Meyers&lemid=IR01833 (kontrola 6. 9. 
2016) 
19 VOREL, Pavel. Základy historické regionalistiky, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005, s. 7 
20 BARTOŠ, Josef. Regionální dějiny. Pojetí, poslání, metodika, Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci, 2004, s. 22–24 
21 BENEŠ, Zdeněk. Regionální historiografie a školní dějepis. In Regionální dějiny v dějepisném 
vyučování na českých a slovenských školách. Ústí nad Labem, 2006, s. 10 
22 BENEŠ, Zdeněk. Regionální historiografie a školní dějepis. In Regionální dějiny v dějepisném 
vyučování na českých a slovenských školách. Ústí nad Labem, 2006, s. 10 
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o správní a právní pojetí regionu.23 Regionální dějiny se zabývají mnoha stránkami 

života společnosti a člověka v minulosti, což vede ke spolupráci této vědní disciplíny 

s dalšími vědními obory, mezi které patří například různé obory geografie (např. 

historicko-ekonomická geografie, zeměpis), ekologie, antropologie, demografie, 

sociologie, etnologie či etnografie.24  

V českém prostředí zdůrazňoval význam regionálních dějin již v 19. století František 

Palacký, jenž napsal v roce 1848 dílo „Popis království českého“25, ve kterém 

zaznamenal soupis všech obcí v Čechách i se základními statistickými údaji. Ve 

druhé polovině 19. století na snahy Palackého navázali i další autoři jako byl August 

Sedláček s dílem „Místopisný slovník historický“26 a Václav Kotyška s dílem „Úplný 

místopisný slovník Království českého.“27 Jedním z autorů byl také Václav Vladivoj 

Tomek, jenž napsal dílo „Dějepis královského města Prahy.“28 Významná díla pro 

regionální dějiny vznikala v této době i v moravském prostředí, jmenujme například 

Řehoře Tomáše Volného, Vincence Brandla či Matouše Václavku. Na přelomu 19. a 

20. století zájem o regionální dějiny stále vzrůstal, v této době vznikla také díla Josefa 

Pekaře, například „Kniha o Kosti.“29 Mnozí badatelé sbírali v této době i písemné a 

hmotné materiály a zakládali regionální a krajová muzea. Velký rozvoj regionálních 

dějin je spojen se jménem Josefa Vítězslava Šimáka, žáka Josefa Rezka a Jaroslava 

Golla, který se zabýval regionálními dějinami a prosazoval je i na pražské univerzitě. 

V minulosti však regionální dějiny představovaly poměrně okrajovou záležitost, 

které nebyla věnována soustavná pozornost. Jak uvádí i Josef Bartoš „regionální 

dějiny nejsou samostatnou vědní disciplínou, jsou nedílnou součástí historiografie, 

mají s ní v zásadě stejný objekt i předmět, metody i poslání.“30 Situace se však 

postupně mění a regionálním dějinám je přikládán stále větší význam. 

Poznatky z regionálních dějin tvoří rovněž součást obsahu dějepisného vyučování. 

Velký význam mají podle Františka Čapka zejména pro etickou výchovu žáků, jsou 

                                                
23 BENEŠ, Zdeněk. Regionální historiografie a školní dějepis. In Regionální dějiny v dějepisném 
vyučování na českých a slovenských školách. Ústí nad Labem, 2006, s. 10 
24 BARTOŠ, Josef. Regionální dějiny. Pojetí, poslání, metodika, Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci, 2004, s. 84 
25 PALACKÝ, František. Popis království českého, Praha: J. G. Kalve, 1848 
26 SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický království Českého, Praha 1908 
27 KOTYŠKA, Václav. Úplný místopisný slovník Království českého, Praha: Bursík a Kohout, 1895 
28 TOMEK, Václav Vladivoj. Dějepis královského města Prahy. Praha: Řivnáč, 1855 
29  PEKAŘ, Josef. Kniha o Kosti: kus české historie, Praha 1909 
30 BARTOŠ, Josef. Regionální dějiny. Pojetí, poslání, metodika, Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci, 2004, s. 7 
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„zdrojem vytváření národní hrdosti a vlastenectví.“31 Podle Pavla Novotného pak 

zařazení regionálních dějin do vyučovacího procesu umožňuje vytvářet emocionální 

vazby žáků k obsahu učiva dějepisu, „akcentovat jejich vztah k domovu a jeho okolí 

a rozvíjet tak vědomí národní příslušnosti.“32 Oborová didaktika tedy klade důraz 

zejména na dva faktory, na emoce a na regionalitu. Zdeněk Beneš tvrdí, že „emoce 

tvoří komplex faktorů, jejichž prostřednictvím působí afektivní zkušenosti jedince, jež 

mohou podněcovat poznávací schopnosti žáka.“33  

Regionální dějiny sice netvoří základní předmět výuky dějepisu, ale díky 

regionálnímu materiálu se mohou u žáků lépe vytvářet historické představy. Na 

základě konkrétních jevů získávají žáci jasné a živé představy, které jsou pak 

základem pro vytváření trvalých historických vědomostí. Donedávna byla témata 

z regionálních dějin ve vyučování využívána především k dokreslení či zpestření 

výkladu dějin obecných a národních. V posledních letech však můžeme zaznamenat, 

že se učitelé se svými žáky častěji vypravují do místních paměťových i památkových 

institucí, a to nejen na exkurze, ale také proto, aby zde řešili vlastní badatelské 

projekty. V oblasti dějepisného vyučování tak dochází k rozvíjení pozitivní 

hodnotové orientace ve vztahu k místnímu kulturnímu dědictví.34 Podle autorů 

publikace „Prameny paměti“ lze vhodné náměty pro regionálně historické školní 

projekty nacházet na poli sedmi odborných disciplín: archeologie, dějin umění, 

estetiky, etnologie, historie, humanitní environmentalistiky či péče o industriální 

dědictví.35 Pavel Novotný ve svém článku o regionálních dějinách a jejich postavení 

ve výuce dějepisu uvádí, že „volba metod práce s historickým regionálním 

materiálem je ovlivňována cílem a obsahem vyučovací hodiny, zkušenostmi žáků, 

schopnostmi žáků pracovat s regionálním materiálem, přiměřeností věku žáků a 

formálními podmínkami vyučování.“36 Na základě motivačních metod, mezi které 

patří například vyprávění, rozhovor, demonstrace obrazového materiálu, četba 

                                                
31 ČAPKA, František. Několik poznámek k významu regionálních dějin pro vyučování dějepisu. In 
Metodické otázky regionálních dějin. Praha: SPN, 1982, s. 69 
32 NOVOTNÝ, Pavel.  Regionální dějiny a jejich postavení ve výuce dějepisu. In Výzkum aktuálních 
problémů pedagogiky a oborových didaktik. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 117 
33 BENEŠ, Zdeněk. Regionální historiografie a školní dějepis. In Regionální dějiny v dějepisném 
vyučování na českých a slovenských školách. Ústí nad Labem, 2006, s. 9 
34 HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: Ústav 
pro studium totalitních režimů, 2014, s. 97 
35 FOLTÝN, Dušan a kol. Prameny paměti. Praha: Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické 
fakulty UK, 2008 
36 NOVOTNÝ, Pavel.  Regionální dějiny a jejich postavení ve výuce dějepisu. In Výzkum aktuálních 
problémů pedagogiky a oborových didaktik. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 117  



14 

z novin či historických dokumentů, můžeme u žáků zpozorovat zvýšenou aktivitu, 

jelikož události, které jsou přímo zasazené do jejich blízkého a známého prostředí, 

vzbuzují u žáků zájem o další historické učivo.37  

Regionálním dějinám je přikládán stále větší význam. Jednou z hlavních tendencí, 

která se projevuje v současné historiografii, je právě ústup od vykládání dějin státu 

z pohledu jejich centra. Aby byla práce s regionálním historickým materiálem ve 

vyučování dějepisu opravdu didakticky účinná, je třeba volit systematický přístup. 

Smysluplně můžeme využít regionálních dějin jen v případě, že jsou součástí 

tematického celku učiva a tvoří se základním učivem celistvou jednotu. Proto bych 

se nyní ráda zaměřila na to, jak jsou regionální dějiny pojímané v rámcových 

vzdělávacích programech. 

2.2 Regionální dějiny a rámcové vzdělávací programy 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, dále jen zkráceně RVP ZV, 

je komplexní pedagogický dokument, který ovlivňuje a usměrňuje vzdělávání na 

všech typech škol realizujících základní vzdělávání. 

Vzdělávací obsah RVP ZV je orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí, 

přičemž jednotlivé oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více 

obsahově si blízkými vzdělávacími obory.38 Z hlediska uplatnění regionální historie 

ve vyučování nás nyní budou zajímat především oblasti „Člověk a jeho svět“ a 

„Člověk a společnost.“ 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru „Člověk a jeho svět“ je členěn do pěti 

tematických okruhů – „Místo, kde žijeme“, „Lidé kolem nás“, „Lidé a čas“, 

„Rozmanitost přírody“ a „Člověk a jeho zdraví.“39  Pro potřeby regionální historie 

jsou pro nás důležité zejména první dva okruhy „Místo, kde žijeme“ a „Lidé a čas.“ 

V tematickém okruhu „Místo, kde žijeme“ se žáci učí na základě poznávání 

nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v místě, kde žijí, chápat organizaci života v 

rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do každodenního života vstupovat s 

vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto 

                                                
37 NOVOTNÝ, Pavel.  Regionální dějiny a jejich postavení ve výuce dějepisu. In Výzkum aktuálních 
problémů pedagogiky a oborových didaktik. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 117–119 
38 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (online). Praha: MŠMT, 2015, s. 10 
39 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (online). Praha: MŠMT, 2015, s. 42 
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světě pohybovat.40 V tomto tematickém okruhu se tedy žáci seznamují se svým 

nejbližším okolím, s čímž souvisí praktické poznávání místních i regionálních 

skutečností a utváření přímých zkušeností žáků. Asi největší uplatnění regionální 

historie nalezne v tematickém okruhu „Lidé a čas“, kde se vychází od událostí v 

rodině, obci, regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší 

země. Žáci se učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak 

události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů.41 Podstatou tohoto 

tematického okruhu, který je určen pro 1. stupeň vzdělávání, je vyvolat u žáků zájem 

o minulost, kulturní bohatství regionu i celé země.  

Vzdělávací oblast „Člověk a společnost“ v základním vzdělávání vybavuje žáka 

znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v 

demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, 

sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti 

a ve vzájemných souvislostech. Vzdělávací oblast „Člověk a společnost“ zahrnuje 

vzdělávací obory „Dějepis“ a „Výchova k občanství.“ Vzdělávací obor „Dějepis“ 

určuje, že obecné historické problémy mají být konkretizovány prostřednictví 

zařazováním dějin regionu a dějin místních.42 Vzdělávací obor „Výchova 

k občanství“ se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v 

sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. 

V rámci tohoto vzdělávacího oboru je zařazeno učivo „Naše obec, region a kraj“, 

které zahrnuje učivo o důležitých institucích, o zajímavých a památných místech, 

významných rodácích, o místních tradicích, o ochraně kulturních památek, přírodních 

objektů a majetku.43 S pojmem region se můžeme setkat i v dalších vzdělávacích 

oblastech, jako je například vzdělávací oblast „Člověk a příroda.“  

Jelikož projekt „Životní styl šlechty na zámku Sychrov v 19. a 20. století“ by mělo 

být možné přizpůsobit nejen žákům základních škol, ale také nižších ročníků 

gymnázií nebo středních škol, zmíním se alespoň o tom, jak regionální dějiny 

reflektuje Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, dále jen zkráceně RVP G. 

Vzdělávací obsah na gymnáziích je orientačně rozdělen do osmi vzdělávacích oblastí, 

                                                
40 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (online). Praha: MŠMT, 2015. s. 37 
41 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (online). Praha: MŠMT, 2015. s. 43 
42 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (online). Praha: MŠMT, 2015. s. 51 
43 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (online). Praha: MŠMT, 2015. s. 51 
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přičemž význam regionálních dějin vyzdvihují především oblasti „Člověk a příroda“ 

a „Člověk a společnost.“44 

Ve vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“ je v rámci oboru „Geografie“ zařazené téma 

„Region.“ Jedním z očekávaných výstupů žáka je zde vymezení místního regionu, 

podle bydliště či školy. Podle zvolených kritérií pak žák zhodnotí přírodní, 

hospodářské a kulturní proměny mikroregionu. I v dalších odvětvích zeměpisu a 

biologie je zde kladen důraz na region. Například u tématu voda má žák zhodnotit 

způsoby hospodaření s vodou v příslušném regionu.45 Na první pohled se může zdát, 

že tato látka nemá žádnou souvislost s regionálními dějinami, ale díky 

mezipředmětové výuce může učitel téma propojit s dějepisem a například zkoumat 

proměny hospodaření s vodou v regionu během určitého časového období. 

O trochu větší prostor regionálním dějinám dává oblast „Člověk a společnost.“ 

Jedním z hlavních cílů této vzdělávací oblasti je upevňování pocitu odpovědnosti za 

sebe jako jednotlivce i jako člena určitého společenství, k rozvíjení forem soužití 

s druhými lidmi a ochoty podílet se na veřejném životě své obce, regionu.46  

S regionálními dějinami a s využitím regionu ve výuce se můžeme setkat i napříč 

průřezovými tématy, jako je Osobnostní a sociální výchova, Výchova 

demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova a Environmentální výchova. 

Důležitou roli zde hrají také klíčové kompetence. Metod a činností, jak rozvíjet u 

žáků příslušné kompetence a dosáhnout tím stanovených cílů a výstupů je celá řada. 

Podrobněji se proto klíčovými kompetencemi zabývám v kapitole věnované 

návaznosti realizovaného projektu na školní vzdělávací program Gymnázia Turnov.  

Větší prostor regionálním dějinám dává RVP ZV. Samostatnou kapitolu 

k regionálním dějinám však v RVP ZV ani v RVP G nenajdeme. I možná z tohoto 

důvodu mnoho učitelů dějepisu regionální dějiny zanedbává nebo je téměř 

nevyučuje. Svým způsobem je to pochopitelné, hodinová dotace je nízká a většinou 

nestačí ani k probrání českých a světových dějin. Považuji však za velmi důležité, 

aby se regionální dějiny více provázaly s výukou dějin obecných. Aby žák věděl o 

historii svého regionu, města a byl schopný regionální dějiny propojit a zařadit do 

                                                
44 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (online). Praha: MŠMT, 2007. s. 11 
45 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (online). Praha: MŠMT, 2007. s. 38 
46 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (online). Praha: MŠMT, 2007. s. 39 
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dějin obecných. Může se totiž stát, že žák bude více rozumět dějinám Evropy než 

dějinám města, ve kterém žije.  

Aby se tak nestávalo, vznikají v posledních letech podpůrné projekty, které se 

zabývají možnostmi zařazení regionální historie do výuky. Jedním z těchto projektů 

byl i projekt „Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví do školních 

vzdělávacích programů.“47 Tento projekt vycházel z potřeby hledat nové metody, jak 

probudit v žácích zájem o prostředí, ve kterém žijí a přivést je k uvědomění si jeho 

kulturních a historických hodnot. Na základě projektových aktivit byl prakticky 

ověřen koncept výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví, který po 

obsahové i formální stránce odpovídá záměrům školské reformy a kritériím 

průřezových témat.48 Záměrem výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví 

je umožnit žákům, aby si vytvářeli kladný vztah především k dědictví na úrovni 

regionu, ze kterého pocházejí nebo kam chodí do školy: „Právě zde totiž vznikají 

přímé osobní vazby k místu i lidem, právě zde se žáci mohou nejlépe podílet na účinné 

ochraně krajiny či pamětihodností, vyslovit se k rozhodnutím místních zastupitelských 

orgánů či se plnohodnotně zapojit do života místní komunity. Zakotvení v určitém 

místě pak slouží jako výchozí bod pro pochopení širších souvislostí ve smyslu 

sounáležitosti našeho a celosvětového kulturního dědictví.“49 

Projekt „Životní styl šlechty na zámku Sychrov v 19. a 20. století“ se také zabývá 

využitím regionálních dějin ve výuce dějepisu. Tento projekt je tedy vhodný pro 

školy zejména z oblasti Turnovska. Abychom projekt mohli využít v praxi pro výuku 

regionálních dějin, je nezbytné se nejdříve zaměřit na samotné dějiny regionu, na 

dějiny panství Sychrov. Jednotlivými majiteli zámku Sychrov jsem se podrobně 

zabývala ve své bakalářské práci „Poslední majitelé zámku Sychrov ve vzpomínkách 

pamětníků“,50 proto jim zde již nebude věnována velká pozornost.  

                                                
47 Projekt „Metodika pro implementaci Výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví do 
školních vzdělávacích programů“ podpořený Evropským sociálním fondem v rámci operačního 
programu Rozvoj lidských zdrojů byl realizován v letech 2006−2008 na Katedře dějin a didaktiky 
dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze 
48 PARKAN, František a kol. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Metodická 
příručka. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008 
49 ZAHRADNÍKOVÁ, Jana. Průřezové téma: Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. 
In Parkan, F. A kol. (Ed.) Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, s. 8 
50 Více informací o dějinách rodu Rohanů a o jednotlivých členech jsem sepsala ve své předchozí práci 
KAŠIČKOVÁ, Veronika. „Poslední majitelé zámku Sychrov ve vzpomínkách pamětníků.“ Praha: 
Pedagogická fakulta Karlovy univerzity, bakalářská práce, 2015 
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3. Panství Sychrov 

3.1 Panství Sychrov     

Panství Sychrov hrálo již v 15. století velmi významnou roli v oblasti regionu 

Turnovska. Samotný původ jména Sychrova není zcela znám. Na místě dnešního 

zámku Sychrov byla v roce 1367 doložena existence vsi Svojkov, která byla součástí 

albrechtického panství. Ve vsi Svojkov se nacházel poplužní dvůr Mikuláše z Lažan. 

Po smrti jeho dědice Otíka z Labuně majetek připadl králi Zikmundovi 

Lucemburskému, který toto panství udělil za služby purkrabímu na Bezdězu Petru 

Tistovi.51 V 15. století je poprvé doloženo dnešní jméno „Sychrov.“ Ves získala svůj 

název podle „Sychrova dvora“, pravděpodobně podle některého z dalších majitelů. 

Další verze názvu vsi vychází ze staročeského „sychrati“, třásti se zimou, tedy podle 

místního podnebí. Na počátku 15. století stála na místě dnešního zámku gotická tvrz. 

V následujícím století spojené panství Sychrova s blízkým Svojkovem a Svijanami 

patřilo Jaroslavovi z Vartenberka.52 Od roku 1548 až do bělohorské bitvy vlastnili 

panství Kyjovští z Kyjova, kteří vystavěli ve Svojkově panský dům. Pro účast ve 

stavovském povstání jim majetek byl zkonfiskován ve prospěch Albrechta 

z Valdštejna, který panství koupil roku 1628 za velmi nízkou cenu. V roce 1688 

koupil zadlužený statek Sychrov rod Lamottů z Frintroppu. Nejprve panství náleželo 

Petrovi, jednomu z potlačitelů českého stavovského povstání, a poté jeho vnukovi 

Janu Jakubovi, za nějž došlo ke zvýšení roboty a naturálních dávek na panství. 

V letech 1690–1693 Lamottové vystavěli barokní dvoupatrový zámek, který se stal 

základem pozdějších přístaveb a přestav a tvoří jádro dnešní stavby.53 Zápis z této 

transakce poskytuje zřejmě první písemnou zmínku o Sychrově.54 Od roku 1749 bylo 

panství opět ve vlastnictví Valdštejnů, kteří v severních Čechách vlastnili velké 

souvislé rozlohy. Od Lamottů koupil panství František Ferdinand Valdštejn, který jej 

roku 1820 prodal Karlu Alainu Rohanovi.55 1. září 1820 se stal vlastníkem panství 

Svijany se zámkem Sychrov Karel Alain Gabriel Rohan, příslušník starého 

francouzského rodu spřízněného s mnoha evropskými panovnickými rody.  

                                                
51 SYLLABUS, průvodcovské slovo zámku Sychrov, Sychrov: SZ Sychrov 
52 POSPÍŠILOVÁ, Marie. Sychrov. Sychrov: SZ Sychrov, 1987, s. 3 
53 POSPÍŠILOVÁ, Marie. Sychrov. Sychrov: SZ Sychrov, 1987, s. 3 
54 KADLEC, Miloš. Dějiny a současnost – Sychrov: anglická inspirace, francouzský nádech. Praha: 
Uniprint, 2013, ISBN 0418-5129, s. 26  
55 POSPÍŠILOVÁ, Marie. Vývoj sychrovských zámeckých interiérů. Sychrov: SZ Sychrov, 1987, s. 1  
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3.2 Rod Rohanů 

Rod Rohanů odvozuje své jméno od městečka Rohanu v Morbihan v Bretani.56 

Počátky rodu Rohanů jsou tak úzce spjaty s Bretaní, krajem v severozápadní Francii. 

Právě zde se již v desátém století začala psát historie rodu, jehož členové se postupně 

zařadili mezi nejvlivnější a nejbohatší šlechtu Francie. Kolébkou rodu je hrad 

Josselin, kde v 11. století sídlil praotec rodu Guethenoc, příbuzný s bretaňskými 

vévody. Rod se postupně rozrůstal a s tím se zvětšoval i jeho pozemkový majetek. 

Obojí vedlo v následujících staletích ke stále významnějšímu postavení na 

francouzském královském dvoře. Rohanové získali titul princů, vyrovnali se 

vévodům lotrinským a savojským. V 15. a 16. století se dostali do příbuzenství 

s francouzskými královskými rody.57 Mnozí z členů rodiny tak sehráli významnou 

úlohu při královském dvoře, ve vojenské službě a duchovních hodnostech.  

V roce 1789 vypukla ve Francii revoluce. Politická i hospodářská situace se neustále 

horšila, rostla nenávist ke královské rodině a docházelo k perzekuci šlechty, a tak 

většina jejích příslušníků volila odchod do zahraničí, zejména Německa, Anglie a 

Nizozemí. V roce 1792 emigrovali z Francie také tři synové Jindřicha Ludvíka 

Rohana a Viktorie Armandy – Karel Alain Gabriel Rohan, Ludvík Meriadec a Jules 

Armand Louis. Roku 1808 Rohanové získali od rakouského císaře Františka I. 

knížecí titul a Karel Alain Gabriel Rohan koupil v severních Čechách rozsáhlé 

državy, Sychrov, Malý Rohozec, Svijany, Semily a Lomnici nad Popelkou. 

V průběhu 19. a 20. století měl zámek Sychrov čtyři majitele. Prvním majitelem byl 

výše zmíněný Karel Alain Gabriel Rohan. Po jeho smrti v roce 1846 se majitelem 

celého sychrovské panství stal jeho synovec Kamil Filip Idesbald z Rohanu. Jeho 

manželství s Adélou, princeznou z Löwenstein – Wertheim – Rosenberg zůstalo 

bezdětné. I přesto bylo následovnictví zajištěno, neboť Kamilův bratr Benjamin a 

jeho choť Štěpánka, princezna Croy, měli čtyři syny. A tak když roku 1892 kníže 

Kamil Rohan zemřel, zdědil panství syn jeho bratra Alain Benjamin Rohan. 

Posledním soukromým majitelem zámku Sychrov z rodu Rohanů byl JUDr. Alain 

Rohan, který na zámku Sychrov žil se svou rodinou do roku 1945. 

 

  

                                                
56 POSPÍŠILOVÁ, Marie. Sychrov. Sychrov: SZ Sychrov, 1987, s. 3 
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4. Životní styl šlechty v 19. a ve 20. století 
 

Pro účely edukačního projektu jsou významné zejména dějiny životního stylu rodu 

Rohanů na zámku Sychrov. V této kapitole se věnuji životnímu stylu šlechty v 19. a 

20. století. Obecná tvrzení dokládám na konkrétním příkladu rodu Rohanů na zámku 

Sychrov. Záměrem projektu je umožnit žákům porovnat životní styl šlechty na zámku 

Sychrov v 19. století, které je reprezentováno nejvýznamnějším majitelem zámku 

knížetem Kamilem Rohanem, a ve století dvacátém, které je spojeno s životními 

osudy JUDr. Alaina Rohana a jeho rodiny. 

4.1 Životní styl šlechty v 19. století 

Na přelomu 18. a 19. století došlo k rozsáhlým změnám ve společnosti a ve struktuře 

obyvatelstva. Horní vrstvy stavovské společnosti tvořila výhradně šlechta, teprve ke 

konci 18. století se do vyšší společnosti zařadili také bohatí průmysloví podnikatelé 

a obchodníci.58 Jako horní vrstvy označujeme „soubor sociálních skupin, které řídí 

společnost na základě své politické či ekonomické moci, dají se definovat i jako 

sociálně nejmocnější a nejprestižnější složka společnosti.“59  

Šlechta do poloviny 19. století měla u nás téměř absolutní politickou moc. Po celé 

19. století si šlechta zachovávala své zvyklosti a znaky, které ji odlišovaly od 

ostatních sociálních skupin.60 V poslední čtvrtině 19. století se velká část původní 

šlechty stáhla z politického života a věnovala se pak životu na svých panstvích. V této 

době totiž přibylo „novopečených“ šlechticů, kteří postupně vytlačovali původní 

rodovou šlechtu. Historická šlechta i přes to zůstala nejdůležitějším prvkem 

šlechtické identity a o této šlechtě se hovoří jako o tzv. „první společnosti.“ O nově 

nobilitovaných se někdy hovoří jako o tzv. „druhé společnosti.“ Poměrně početnou 

skupinu „nové“ šlechty tvořili průmyslníci a velkoobchodníci. Šlechtického, 

rytířského, ale i baronského titulu se dočkali Škodové, Ringhofferové, Liebigové či 

Bartoňové. Jejich majetkové poměry často přesahovaly možnosti šlechtice a 

                                                
58 LENDEROVÁ, Milena a kol. Dějiny každodennosti dlouhého 19. století, II. díl. Pardubice: 
Univerzita Pardubice, 2001, s. 12 
59 LENDEROVÁ, Milena a kol. Dějiny každodennosti dlouhého 19. století, II. díl. Pardubice: 
Univerzita Pardubice, 2001, s. 11 
60 LENDEROVÁ, Milena a kol. Dějiny každodennosti dlouhého 19. století, II. díl. Pardubice: 
Univerzita Pardubice, 2001, s. 12 
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nobilitace pro ně představovala společenský vzestup.61 Tato „nová“ šlechta pak často 

přebírala životní styl šlechty rodové. Mezi nově nobilitovanou a historickou šlechtou 

však existovaly velké rozdíly. Pouze historická šlechta mohla získat vysoké postavení 

u císařského dvora a pouze nejvýznamnější rody monarchie mohly být dědičnými 

členy panské sněmovny. Mezi „novou“ šlechtou a šlechtou rodovou nedocházelo 

příliš často k vzájemným sňatkům.62 Během celého 19. a počátku 20. století 

představitelé buržoazie co nejvíce napodobili a přijali chování šlechty v touze 

vstoupit do jejích řad. Velcí obchodníci a finančníci kupovali panství, budovali 

zámky, posílali syny do elitních škol a univerzit a přijímali styl aristokratického 

života.63 

Ráda bych svou pozornost nyní věnovala historické, někdy také nazývané 

„starožitné“64 šlechtě. Tato šlechta v 19. století často zdůrazňovala více urozenost a 

starobylost rodu nežli majetkové poměry. Šlechtici v 19. století tvořili asi 10 % 

obyvatelstva.65 Nejvýše postavené byly rody, které dříve náležely k říšským 

knížatům – Lobkowiczové, Auerspergové, Fürstenbergové, Schwarzenbergové či 

Thurn – Taxisové. Velká část příslušníků šlechty se honosila hraběcím a baronským 

titulem.  

Šlechta si v 19. století udržovala značný vliv ve veřejném životě, působila 

v rakouských vládách, v diplomacii, v zahraniční politice a v armádě. Významné 

postavení zaujímala šlechta také na místě pražských arcibiskupů a v nejvyšší církevní 

hierarchii. Šlechtici dále podnikali především v oblasti potravinářského průmyslu, 

v hutnictví a těžbě uhlí. Významné postavení měla šlechta i v oblasti pozemkové 

držby a zemědělské výroby. Často také šlechtici spolufinancovali projekty v oblasti 

železniční výstavby, nebo se stávali členy správních rad akciových společností.66 
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Jak ale vypadal životní styl šlechty v 19. století? Důležitou roli hrála sňatková 

politika. Nerovný sňatek byl pro historickou šlechtu společensky nepřijatelný. Čeští 

šlechtici hledali partnery většinou v rámci habsburské říše. Omezený počet 

šlechtických rodů však vedl k poměrně častým příbuzenským sňatkům, a to někdy i 

velice blízkým. První krok ke sňatku učinil většinou muž, nebo to za něj udělala jeho 

rodina. V otázce svatby měla významné slovo matka ženicha. Případný nezájem o 

druhého partnera nebyl vysvětlován pouze nenalezením sympatií, ale také 

nedostatečnou úctou k rodině nevěsty či ženicha. Pro námluvy byl totiž důležitý 

vzájemný souhlas obou budoucích manželů.67 Po sňatku se již čekalo na narození 

dítěte, pokud možno dědice. Zajistit pokračování rodu bylo ostatně hlavním důvodem 

šlechtického sňatku. Brzy po narození se dítě křtilo, ve šlechtických rodinách 

většinou jeden až tři dny po narození dítěte. Šlechtické děti byly křtěny v zámecké 

kapli, po křtu bylo dítě zapsáno do matriky. Zápis v matrice obsahoval jméno dítěte, 

jeho rodičů, porodní báby, duchovního, který křest provedl a jména kmotrů. Při křtu 

dítě obdrželo také jméno, v šlechtických kruzích se často dodržovala jména tradiční 

pro daný rod, děti měly jména také po prarodičích či kmotrech.68 V životě 

šlechtických dětí hrály velmi důležitou roli chůvy, vychovatelé a domácí učitelé. 

Šlechtické děti byly často svěřovány nájemné kojné. Kojná se po celé 19. století 

vyskytovala běžně mezi zaměstnanci šlechtických rodin.69 S výběrem kojné se začalo 

ještě v době těhotenství. Vlastní dítě kojné mělo být staré jako její nový svěřenec. Za 

nejlepší kojné byly pokládány mladé venkovanky. Kojná měla na starost pouze 

kojení, o děti se jinak staraly chůvy. Chůva se o děti starala přibližně do čtyř až šesti 

let jejich života, pak byla vystřídána guvernantkou a domácími učiteli.70 Historická 

šlechta kladla velký důraz právě na výchovu a vzdělání svých dětí. Se soustavnou 

výchovou dítěte se začalo ve věku tří až šesti let. Dívek se ujímala guvernantka, často 

zvaná bonne. Guvernantkou se stávaly neprovdané dívky z měšťanských rodin, jimž 

se dostalo dobrého soukromého vzdělání. U dívek někdy na soukromou výuku 

navazovala klášterní škola.71 O výchovu a vzdělání chlapců se staral vždy vychovatel. 
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Mladí šlechtici nenavštěvovali veřejné školy, ale byli vyučováni doma, domácí 

vzdělávání mělo ostatně ve šlechtických kruzích staletou tradici. Každé pololetí ale 

musel mladý šlechtic skládat zkoušku ze všech předmětů nejprve na obecné škole, 

později na gymnáziu. Přípravu na jednotlivé předměty vedl vychovatel, náboženství 

učil domácí kaplan. Někteří šlechtici měli k dispozici při výuce jazyků i rodilé 

mluvčí. Jedním z rysů aristokracie 19. století byl její kosmopolitismus, proto byla 

výuce jazyků věnována velká pozornost. Díky vzájemným sňatkům udržovala šlechta 

kontakty napříč celou Evropou a mohla se tak cítit stejně doma v Paříži, Vídni či 

v Praze.72 Kromě němčiny, jazyka monarchie, se aristokraté neobešli bez znalosti 

francouzštiny, která byla považována za znak diplomacie. Francouzština se používala 

při konverzaci v salonech a při písemné korespondenci, zvlášť když chtěl mluvčí 

vyjádřit své emoce či pocity. K výuce jazyků patřila také většinou znalost latiny, 

popřípadě druhého klasického jazyka, staré řečtiny. Oba jazyky byly považovány za 

důležitou součást šlechtického vzdělání. Nejsložitější byla otázka výuky češtiny. 

V tomto případě je totiž jazyková znalost spojená s politickým a národním 

podtextem. V 19. století však nebyla hlubší znalost češtiny u šlechty obvyklá. Výuka 

cizích jazyků byla důležitá i z toho důvodu, že je bylo možné využít i v kariéře, 

především v oblasti diplomacie a vojenství.73 Kromě učitelů jazyka byli zvlášť 

najímáni učitelé tance, hudby a kreslení.74 V průběhu 19. století zvolna mizela 

představa, že vzdělání nemá být prakticky zaměřeno, proto tak mezi šlechtou 

přibývalo i vzdělaných právníků, lesnických inženýrů či národohospodářů.75 Velmi 

důležitou roli ve vzdělání a výchově hrála také historie rodu, dějiny rodu a historická 

paměť. To vše se předávalo z generace na generaci jako nejdůležitější součást 

dědictví. Šlechtické děti vyrůstaly v zámcích, kde se s odkazy předků setkávaly na 

každém kroku.76 V aristokratických rodinách se nezapomínalo ani na pobyt dětí na 
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čerstvém vzduchu, proto byly do každodenního programu zařazeny i pravidelné 

procházky.77  

Tradiční zábavou šlechtice 19. století bylo cestování. V průběhu roku se šlechtic 

pohyboval mezi svým palácem či bytem v sídelním městě a venkovským sídlem. Rok 

šlechtice byl rozdělen na dvě sezóny. První sezóna, zima-jaro, byla sezónou 

společenskou, dobou plesů, divadel, koncertů a návštěv ostatních šlechticů.78 

Organizovat společenská setkání svých urozených přátel bylo prestiží šlechtických 

rodin. Typické pro 19. století, v okruhu vyšší šlechty, jsou společenské salony. 

V salonech se nacházely nejrůznější typy pohodlného sedacího nábytku, nezbytné 

byly také krby, obložení stěn a dveří. Salon byl vyzdoben obrazy, portréty, lustry, 

plastikami a malbami. Malby byly často výsledkem sběratelské vášně majitele paláce. 

Typickým doplňkem salonu byly i různé hudební nástroje, jelikož jednou ze zábav 

návštěvníků byla právě hudba.79 Pro salony 19. století byly důležité i společenské 

rozhovory. Dámy často hovořily o rodinných záležitostech, zásnubách, sňatcích. 

Šlechtici naopak hovořili o lovecké tematice či o politických záležitostech. Ve 

šlechtických salonech často hrála hudba, znalost hry na hudební nástroj patřila 

k základním znalostem šlechtičen, často se zde hrálo i divadlo. Dalším druhem 

zábavy byly různé hádanky, slovní hříčky nebo hraní karet.80 Druhá sezóna, léto–

podzim, se odehrávala na venkovském sídle. Většinou koncem května šlechta 

opustila svůj palác a na venkově pobývala zhruba do konce října či začátku listopadu. 

Jednou z nejvýznamnějších událostí podzimní sezony byly hony. Hony byly zábavou, 

ale i místem setkání s příbuznými. Lov, jízda na koni a šerm, to byl jeden 

z nejdůležitějších prvků životního stylu aristokrata 19. a počátku 20. století. V tomto 

období často šlechta navštěvovala také lázně. Od přelomu 18. a 19. století byly velmi 

oblíbené lázně v Karlových Varech a v Teplicích.81 Při cestách, ale i na šlechtických 

sídlech, bylo velmi oblíbené také čtení knih. Ve šlechtických kruzích se velmi často 

předčítalo. V řadě rodin pak patřilo společné předčítání k pravidelným večerním 
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rituálům. Šlechta si také s oblibou zakládala v 19. století své knihovny. 

V šlechtických knihovnách se nacházely publikace z nejrůznějších humanitních, 

přírodovědných i technických oborů, beletrie, cestopisy, literatura genealogická, 

heraldická, politická, ekonomická, lesnická, zemědělská, publikace z oboru 

architektury atd.82 Dokladem jazykové vybavenosti a vzdělanosti urozeného čtenáře 

bylo i to, že knihy byly psány v různých světových jazycích, nejčastěji zastoupená 

byla latina, řečtina, němčina, francouzština a angličtina. Kniha znamenala pro 

šlechtice majetek a velké knihovny na zámcích sloužily k reprezentativním účelům. 

Další oblíbenou zálibou byl sport. Zárodky sportovní činnosti spatřujeme u šlechty 

v aktivitách kladoucí důraz na fyzickou zdatnost – jezdectví, lov, střelba či míčové 

hry. Zima nabízela bruslení a sáňkování, které bylo velmi oblíbené již na počátku 19. 

století.83 Šlechta se také jako první začala věnovat cestování, které nesledovalo žádný 

praktický cíl. Bylo to jen cestování pro cestování samé, cestování za poznáním jiných 

zemí a kultur.84 Právě z takovýchto cest vznikla moderní turistika, které se věnovali 

i někteří šlechtici. I dámy se často věnovaly sportu. V prostředí šlechty se dámy 

věnovaly především jízdě na koni, házení míčem a střelbě z luku. Do světa dětí pak 

patřily především hračky. Ty byly buď jen zábavné, jako míč či obruč, nebo se 

jednalo o zmenšeniny předmětů z běžného života jako například nádobí, nábytek, 

vozík či zvířata. U hraček byla zdůrazňována také užitečnost, kromě zábavy měly 

přinést dítěti také poučení a rozvíjet u něj praktické dovednosti. Dívky často 

dostávaly panenky, chlapci dřevěné vojáčky, bubínky a koníky.85 

4.1.1 Kníže Kamil Filip Josef Idesbald Rohan 

Uvedený přehled naznačuje, jak podle historických studií vypadal životní styl 

šlechtice 19. století obecně. Je samozřejmě ale jasné, že v konkrétních případech se 

mohla situace lišit. Když se vrátíme k zámku Sychrov, nabízí se srovnání z obecných 

představ se životem nejvýznamnějšího majitele zámku v 19. století, knížetem 

Kamilem Filipem Josefem Idesbaldem Rohanem. 
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Kníže Kamil Filip Josef Idesbald se narodil 19. prosince 1800 v Bruselu jako nejstarší 

syn Karla Ludvíka Kašpara z Rohanu – Rochefort a Marie Louisy, princezny 

z Rohanu – Guéménée, sestry Karla Alaina Gabriela, prvního rohanského majitele 

Sychrova. I tato rodina prchla před hrůzami francouzské buržoazní revoluce do 

Nizozemí, kde je přijala jejich teta, komtesa Marsan.86 Rodina patřila k politicky 

umírněnější části rodu, která se nakonec smířila s Napoleonem a vrátila se do Francie. 

A tak tedy až do svých 16 let byl Kamil vychováván ve Francii. Jeho další osud 

předurčila skutečnost, že jeho rodiče měli jako jediní z této generace Rohanů 

mužského potomka. Zhruba okolo roku 1816 se tedy začalo jednat o adopci Kamila 

a jeho bratra Benjamina jejich strýcem Karlem Alainem. I když tento akt fakticky 

uskutečnil až v roce 1833 Karlův bratr Jules, byl Kamil od svých 16 let připravován 

na úlohu budoucího dědice a pokračovatele hlavní rodové linie.87 V 16 letech přišel 

Kamil do Čech, kde se zprvu zdržoval především v Praze. Ačkoliv měl velice 

rozsáhlé filozofické vzdělání, byl připravován rovněž na vojenskou kariéru a dosáhl 

hodnosti poručíka.88 Nakonec však u schwarzenberského hulánského pluku 

nenastoupil, a to z důvodu rozhodnutí rodiny, která ho jakožto dědice nechtěla 

vystavit žádnému možnému nebezpečí.89 Pro Kamila tak vojenství zůstalo pouze 

celoživotní zálibou, která se projevovala zejména sběratelstvím různých vojenských 

artefaktů, portrétů slavných vojevůdců z rodu Rohanů, podporou vojenských 

nemocnic apod.90 Portréty a sochy svých slavných předků – vojevůdců často 

umisťoval na nejčetnějších místech v zámeckých interiérech.91 

Během svého života se i on řídil tím, co bylo pro šlechtice jeho doby „typické.“ Patřil 

k vysoce postavené šlechtě na území habsburské monarchie a zastával důležité 

funkce, nejen v politice, ale i v různých zájmových spolcích. Jeho dětství, alespoň to, 

co o něm víme, probíhalo podobně jako dětství jiných mladých šlechticů. Byl 

následníkem rodu Rohanů, proto se mu dostalo náležitého domácí vzdělání, věnoval 

se i studiu filosofie. Další etapu svého života Kamil zahájil, když se oženil s Adélou 

z Löwensteinu, bohužel vytouženého potomka se nikdy nedočkali. Rok knížecího 

páru byl také rozdělen na dvě části. V zimním období pobývali manželé zejména 
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v Praze, v zimním Rohanském paláci.92 V květnu zpravidla odjížděli na své letní 

sídlo, na zámek Sychrov, kde se kníže věnoval svému největšímu koníčku – botanice. 

Často také zajížděl na lázeňský pobyt do Karlových Varů. Kníže Kamil Rohan 

pěstoval i další šlechtické zájmy. Zejména velkou zálibu měl ve vojenství, sbíral 

obrazy a plastiky, věnoval se jízdě na koni, střelbě a na podzim v oboře u zámku 

Sychrov pořádal hony, na které přijal pozvání například i korunní princ Rudolf. 

Za zásluhy při zakládání nových zahrad a parků, za hospodářskou a veřejně 

prospěšnou činnost mu bylo roku 1846 propůjčeno čestné občanství města Prahy, 

roku 1861 se stal nositelem velkokříže Leopoldova řádu, 1865 rytířem Řádu zlatého 

rouna a zároveň jako prvnímu z Rohanů mu byla propůjčena hodnost říšského rady 

rakouských panských domů.93 Kamil Rohan zemřel 13. 9. 1892 v pět hodin ráno na 

Sychrově.94 

4.2 Životní styl šlechty ve 20. století 

S příchodem nového století, došlo také ke značným změnám v životním stylu šlechty. 

Pro první republiku již šlechta nepatřila do „nového“ světa demokracie. Nejdříve byl 

vydán zákon o zrušení šlechtictví, poté republika zbavila šlechtu ekonomického 

kapitálu (zákon o obstavení velkostatků, zákon záborový, přídělový a náhradový). 

Postupně se odehrál také útok na sociální kapitál šlechty.95 Jak ale vypadal její životní 

styl ve 20. století?  

I ve 20. století většinou šlechta ctila starobylost svého rodu a byla na něj hrdá. I v této 

době stále přetrvávaly lety zakořeněné způsoby šlechtické výchovy. Nadále klíčovou 

událostí v životě šlechtice zůstávala svatba a očekávání potomka, dědice. Ještě v 19. 

století představovala rodina pro aristokracii jednu z nejvíce respektovaných hodnot. 

Sňatek byl chápán jako základ společenského pořádku. Ve 20. století však postupně 

hrála důležitou roli ve vztahu také náklonnost a láska. Ta se ukázala jako nezbytná 

hodnota, proto postupně došlo také k sňatkům šlechticů s nešlechtici, přičemž 
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tendence byla spíše taková, že si muž – šlechtic vzal za manželku ženu – nešlechtičnu 

než naopak.96 

Pro děti byli rodiče bez výjimky příkladem. Většina šlechtických narátorů 

charakterizuje svého otce, jako zásadového, spravedlivého, vzdělaného, čestného, 

vědomého si povinnosti vůči svým rodičům, ale také jako laskavého a pomáhajícího 

ostatním. Bezpochyby otec v dětech vyvolával velkou autoritu. Matka, šlechtična, je 

narátory zase popisována jako laskavá, skromná, dobrosrdečná, obětavá, ale také 

přísná.97 Radmila Švaříčková Slabáková ve své knize „Mýtus šlechty u nás a v nás“ 

píše o tzv. „mýtu Velkého otce“ a „mýtu strachující se a obětavé matky.“98 Všichni 

narátoři, se kterými autorka vedla rozhovory, vlastně mluví o jednom a témže otci, o 

jakési kolektivní podobě otce, jak se uchovala v kolektivní paměti šlechty. U narátorů 

je zřejmé, že jim otec předával poselství, které zdědil od svého otce a ten zase svého. 

Je tedy logické, že obraz otce se často shoduje s obrazem dědečka.99 Z toho vyplývá, 

že u šlechty ve 20. století stále přetrvával jakýsi model šlechtické výchovy, který sahá 

do století předchozího. Muži viděli svůj vzor v otci, ženy zase v matce. Ve 

šlechtických rodinách obvykle nezaujímala žena – matka stejně submisivní pozici 

jako tomu bylo v rodinách měšťanských. Muž byl často pracovně mimo své panství 

a byla to právě žena, která v době nepřítomnosti svého manžela, musela panství řídit. 

Švaříčková Slabáková ve své knize píše, že „feminní vlastnosti jako skromnost, 

obětavost, láskyplnost koexistovaly v aristokratickém prostředí s vlastnostmi 

typickými pro maskulinně orientované chování, tedy přísností, důstojností a 

rozvahou.“100 Velký důraz kladli rodiče také na výchovu a vzdělání svých potomků. 

Za první republiky byla běžná chůva k dětem, později vychovatelka, často z Francie 

či Švýcarska, a vychovatel. Šlechtici byli vyučováni doma domácím učitelem a 

jednou do roka pak skládali zkoušky v blízké škole. Velký důraz byl kladen zejména 

na výuku jazyků a náboženství. Většina šlechtických dětí měla výuku jazyků 

ulehčenou tím, že jeden z rodičů mluvil česky, druhý německy. Často narátoři 
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vzpomínají, že jejich výchova byla „přísná a disciplinovaná.“101 Šlechtické děti 

musely také dodržovat pravidelný denní režim. Režim nezahrnoval jen přísnou 

výchovu a domácí vzdělávání, děti měly také své zájmy a koníčky.102 Je docela 

zajímavé, že „šlechtické koníčky 20. století“ se ve většině rodin shodují. Důležitá 

byla hudba a hra na hudební nástroje, často celá rodina na něco hrála a pořádala i 

domácí koncerty. Oblíbenými sporty byla jízda na koni a jízda na kole, plavání, 

lyžování a bruslení, často měla šlechta ve svém parku i volejbalové a tenisové hřiště. 

Na podzim se pořádaly hony a bály.103 

První velké změny v životním stylu šlechty souvisí se vznikem Československa. 

V listopadu 1918 revoluční Národní shromáždění zakázalo používání šlechtických 

titulů a dalo najevo, že brzy dojde k pozemkové reformě.104 Již 10. prosince 1918 

vstoupil v platnost zákon, jímž se zrušilo šlechtictví, řády a tituly. Tento zákon 

připravil šlechtu o jména, tituly a výsadní společenské postavení. V osudovém roce 

1918, kdy se česká společnost postupně rozešla s habsburskou monarchií, napsal 

konzervativec Josef Holeček „České šlechty není, její vlastní vinou jí není [...]. 

Šlechtic mezi námi nesmí býti polovičatým, nýbrž celým Čechem.“105 Podle 

Holečkova pravolevého rozdělení společnosti se šlechta nacházela na nejkrajnější 

pravici, zatímco proletariátu příslušelo místo na nejkrajnější levici. Mezi těmito 

dvěma póly ležela společnost tvořená středními vrstvami, které Holeček spatřoval v 

rolnictvu, měšťanstvu a svobodné inteligenci.106 

Jak jsem psala již výše, tak stát hodlal zbavit šlechtu také ekonomického kapitálu. Po 

první světové válce stále patřila velká část půdy šlechtě. Půda byla pro šlechtu 

základnou jejího života, fungování, prestiže a moci. Prostřednictvím hospodářských 

domén udržovala svá honosná sídla a životní styl, který se pro ni koncem 19. a 

počátkem 20. století stával „obranou před modernizačními procesy, jež zeslabovaly 
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její pozice.“107 Když tedy pozemková reforma prvního československého státu 

připravila šlechtu o značnou část hospodářské základny, narušila tím i jeden ze 

stěžejních předpokladů pro zachování její identity.108 V roce 1919 Národní 

shromáždění začalo debatovat rovněž o zákoně, který by zrušil instituci svěřeneckých 

dědičných statků. Tyto fideikomisy totiž znemožňovaly parcelování vázaného 

šlechtického pozemkového majetku.109 První pozemková reforma probíhala v letech 

1919–1938 a jejím hlavním cílem bylo právě rozdělení velkých soukromých 

pozemků.110 Účelem pozemkové reformy v době první republiky bylo především 

omezit šlechtické velkostatky a následně půdu přidělit zemědělcům, malorolníkům a 

bezzemkům. Největšími vlastníky půdy v té době byli Schwarzenbergové a 

Liechtensteinové.111 Účelem reformy tak bylo nejen zmírnění velkých rozdílů ve 

vlastnictví pozemků, ale zároveň i upevnění vnitropolitické situace. Tím, že byla 

půda dána drobným zemědělcům, bylo posíleno jejich národní cítění a z jejich řad 

byla vytvořena nová opora státu. Logicky se hlavními odpůrci pozemkové reformy 

stala šlechta a skupina velkostatkářů, kterých se tato reforma nejvíce dotkla. Jakmile 

v roce 1919 zahájilo Národní shromáždění jednání ve věci pozemkové reformy, sjeli 

se příslušníci šlechty do Prahy, kde v prostorách Schwarzenberského paláce vedly 

rozhovory, v nichž hledali východiska z nepříznivé situace. Od samého počátku 

rozhovorů se projevovaly zásadní rozpory mezi českými (Svaz československých 

velkostatkářů) a německými velkostatkáři (Verband der deutschen 

Großgrundbesitzer). Členové prvního spolku upřednostňovali spolupráci 

s Československou republikou, kdežto členové německého spolku se cítili být Němci, 

odvolávali se na dohody o ochraně menšin a domáhali se svých práv u Společnosti 

národů. Interpretovali pozemkovou reformu jako diskriminační vůči německé 

menšině.112 I když bylo jasné, že jejich snahy nebudou úspěšné, snažili se alespoň o 
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zmírnění důsledků reformy. Ve svých argumentech vyzdvihovali význam 

velkostatku pro hospodářství, zajištění péče o zaměstnance a dělníky. Tvrdili také, že 

pozemková reforma bude mít negativní dopad na celé zemědělství, sníží se produkce 

výroby a zvýší se nezaměstnanost. Mnozí bývalí šlechtici ve svých argumentacích 

proti uskutečnění pozemkové reformy užívali i „nacionalizační a historizující“ 

rétoriku, když připomínali zásluhy svých předků o český stát a národ.113 Pokusili se 

vznést i požadavek, aby jim bylo dovoleno část svých majetků rozdělit mezi své 

potomky. Ani v této snaze však nebyli úspěšní.114 Historik Eagle Glassheim ve své 

knize „Urození nacionalisté“ píše: „Pro šlechtice znamenala pozemková reforma 

základní realitu jejich nové existence, jejich snaha zmírnit důsledky revolučních 

reforem se promítala do toho, jak vnímali svou novou národní přináležitost, a 

koneckonců určovala jejich loajálnost či neloajálnost vůči československému 

státu.“115 

Ačkoli většina šlechticů v českých zemích podporovala habsburskou monarchii až do 

jejího konce, jejich postoj k založení Československa v roce 1918 nebyl ani zdaleka 

jednotný. Před válkou a během války měla šlechta širokou diferencovanost 

politických názorů, absenci jednotného postoje vůči novému státu tak lze pochopit. I 

když se šlechta po roce 1918 většinou stáhla do ústraní na své statky a svůj názor na 

republiku nedávali její reprezentanti veřejně najevo, reakce některých aristokratů 

naznačovaly póly, k nimž šlechtici v meziválečném období gravitovali. V období 

mezi válkami byli bývalý aristokraté Češi i Němci, republikáni i monarchisté, 

demokraté i protivníci demokracie.116 Rok 1918 znamenal pro šlechtu bod obratu. Po 

počáteční dezorientaci však začala šlechta v českých zemích hledat směr, kterým by 

se mohla vydat, a pomalu se začala učit, jak vycházet s novými institucemi v nově 

vzniklém Československu.117 Důležitý bod ve smýšlení šlechty v meziválečném 

období vysvětlil Eagle Glassheim. „Zatímco ve 20. letech byla ujišťování šlechty o 
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oddanosti českému národu strategickým nástrojem obrany před pozemkovou 

reformou, v polovině 30. let se už šlechta nehlásila k češství ze zhola materiálních 

důvodů. Byla to spíše součást širšího evropského trendu 30. let, kdy ztráta orientace 

vyvolaná hospodářskou krizí a následný politický chaos vedl k ideologizaci 

politického života v míře od vzniku masové politiky nevídané.“118  

Krátce po pozemkové reformě se šlechta začala více sbližovat s měšťanstvem, a to 

nejen svými zájmy, ale také svou filosofií, zálibami a reprezentativností. 

V politickém životě hrála šlechta již malou roli, ale společenskému životu se 

nevyhýbala. Pravidelná přítomnost aristokratů zdobila četné plesy či salonní 

společnosti. Jak píše Zdeněk Hazdra ve svém díle „Šlechta ve službách Masarykovy 

republiky,“: „Příslušníci nyní již bývalé šlechty se často řadili k aktivním členům a 

podporovatelům sportovních spolků, které odrážely jejich zaujetí pro luxus a 

reprezentativnost, ať šlo o jachting, letecký klub, jezdecké jednoty, golf, lyžování, 

tenis či automobilismus.“119 

Další změnou v životě šlechty bylo vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Česká 

šlechta, jejíž účast na politickém životě byla po roce 1918 značně omezena, se po 

letech vrátila do veřejného života. Vůdčí osobnosti šlechty věrné českému státu 

veřejně vyhlásily svou podporu celistvosti státu.120 V září 1938, krátce po 

mnichovské konferenci, vystoupili představitelé českých šlechtických rodů 

s veřejnou proklamací, předanou do rukou prezidenta Edvarda Beneše, v níž 

protestovali proti narušení hranic českého státu.121 Část šlechty se tak zúčastnila 

protiněmeckého odporu. Od března 1939 byli dokonce členy Výboru Národního 

souručenství také představitelé dvou knížecích rodů – Lobkowiczové a 

Schwarzenbergové.122 Prohlášení české šlechty na podporu státu a národa ze září 

1938 a 1939 byla pokládána za Říši nepřátelský akt a všichni šlechtici, kteří na nich 
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participovali, měli být potrestáni. Perzekuce zahrnovala ekonomický postih, 

psychický nátlak i tresty odnětí svobody.123 Na velkou část pozemků tak byla uvalena 

německá nucená správa. Možnost uvalení nucené správy byla v kompetenci 

Pozemkového úřadu, který obsadili němečtí komisaři už třetí den německé vlády 

v Čechách a na Moravě.124 V prvních měsících protektorátu byla uvalena nucená 

správa na pozemky židovských majitelů, dále na pozemky katolické církve. Největší 

nacistické zábory se však týkaly šlechtických pozemků.125 Ze začátku byla řada 

příslušníků české šlechty nucena k přestupu k německé národnosti a kolaboraci. 

Uvalení nucených správ přišlo většinou až s nástupem zastupujícího říšského 

protektora Reinharda Heydricha. Vůči českým šlechticům, kteří se vzpírali 

germanizaci, použil Heydrich metodu biče v podobě nucené správy.126 Jako právní 

základ sloužilo nařízení z 21. března 1939 a další zákony, které umožňovaly zásahy 

do soukromé držby.127 Nacistická pozemková reforma tak dohromady zasáhla 

104 060 ha původně ve vlastnictví české šlechty.128 Zabavené pozemky předal 

Pozemkový úřad německým správcům, kteří na nich hospodařili až do konce války.  

Někteří čeští šlechtici se zúčastnili také odboje. Krátce po podepsání mnichovské 

dohody a po abdikaci prezidenta Edvarda Beneše se v Sezimově Ústí konala schůzka, 

během které se projednávaly první organizační přípravy pro očekávaný střet 

s nacismem. Tohoto jednání se zúčastnili také šlechtici, diplomat Max Lobkowicz a 

Zdeněk Bořek – Dohalský.129 Lobkowicz brzo odešel do britského exilu, Zdeněk 

Bořek – Dohalský však zůstal v protektorátu a aktivně se zapojil do odbojového 

hnutí. Stal se Benešovým důvěrníkem, činným pod krycími jmény Halík či Bedrník, 

a vytvářel spojení mezi domácí protektorátní vládou a exilovou vládou v Londýně. 
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Gestapo nakonec spojení odhalilo a Dohalského zatklo. Byl popraven 7. února 1945 

v Malé pevnosti v Terezíně.130 Most mezi domácím prostředím a exilovou vládou 

obstarával i Jindřich Kolowrat – Krakovský, zpravodajské aktivity vyvíjel také 

František Schwarzenberg.131 Zdaleka ale ne všichni šlechtici veřejně vyhlásili svou 

podporu Československu. S příchodem 30. let 20. století a s rozšířením německého 

internacionalismu a fašismu, se někteří příslušníci šlechty začali hlásit k nacismu. 

Německý internacionalismus neboli „idea celoevropské jednoty jako záruky ochrany 

zájmů všech Němců“132 byl klíčovým motivačním zdrojem, který z mnoha šlechticů, 

donedávna věrných opor habsburské říše, udělal rozhodné německé nacionalisty. 

Jedním z nejvýznamnějších německých internacionalistů byl rakouský publicista a 

šlechtic, kníže Karl Anton Rohan, bratr sychrovského majitele knížete Alaina 

Rohana, který se naopak k německému internacionalismu nehlásil. Mezi další 

„obdivovatele“ fašismu patřil i Alfons Clary – Aldringen, Karl Buquoy, Ulrich 

Kinsky a Adolf Dubsky.133 

Šlechticům, na jejichž majetek byla během protektorátu uvalena německá nucená 

správa, byl po válce majetek navrácen. Toto nařízení se však vztahovalo pouze na 

osoby, které prokázaly státní spolehlivost. Za státně nespolehlivé byly považovány 

osoby národnosti německé nebo maďarské, které se při kterémkoli sčítání lidu od 

roku 1929 přihlásily k německé nebo maďarské národnosti.134 Po druhé světové válce 

tak stejně většina bývalé šlechty o svůj majetek přišla. Dne 21. června 1945 byl vydán 

Dekret prezidenta republiky č. 12 o konfiskaci majetku Němců, Maďarů a zrádců a 

nepřátel českého a slovenského národa, který se týkal i šlechty. Tímto dekretem se 

oficiálně bez náhrady konfiskoval veškerý zemědělský majetek a předal se 

prozatímně do správy Národnímu pozemkovému fondu.135 Kombinací pozemkové 

reformy, odsunu a přesídlování se pak stát zmocnil ohromné politické a 

administrativní kořisti. Tento proces již ovládali komunisté, kteří rovněž iniciovali 
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revizi první pozemkové reformy. Probíhala pomalu a byla zahájena roku 1947.136 

Speciální zákon „Lex Schwarzenberg“ z roku 1947 zkonfiskoval nejprve majetek 

hlubocké větve Schwarzenbergů, zbytek majetku bývalé šlechtě odebrala pozemková 

reforma z roku 1948. Soukromá držba půdy byla omezena na 50 ha. Tato poslední 

část pozemkové reformy splynula s kolektivizací zemědělství, velká část původně 

šlechtické půdy byla přidělena státním statkům a zemědělským družstvům.137 

Během komunistického režimu řada příslušníků aristokracie emigrovala do zahraničí. 

Po roce 1948 zůstalo v Československu jen pár šlechticů. Zpět se někteří z nich vrátili 

až po roce 1989 a většina požádala i o navrácení zabaveného majetku. Radmila 

Švaříčková Slabáková, která se zabývá i mýtem návratu šlechty po roce 1989, udává, 

že šlechta po příchodu z emigrace zdůvodňovala svůj návrat do Československa, 

stejně jako péči o restituovaný majetek tím, že to prostě museli udělat. Jedná se 

z jejich pohledu o dědictví předků, o které se starají ani ne tak kvůli sobě, ale proto, 

aby je předali svým potomků.138  

Z předchozího textu jasně vyplývá, že i přes to, že si šlechta chtěla udržet svůj životní 

styl, musela se vypořádat s velkými změnami ve společnosti 20. století. Některých 

šlechticů se přelomové události dotkly více, některých méně. Čeští badatelé, zmiňme 

například Radmilu Švaříčkovou Slabákovou139 či Vladimíra Votýpku,140 kteří se 

věnují otázce české emigrace do zahraničí a návratu šlechty po roce 1989, vycházejí 

často ze vzpomínkových rozhovorů se šlechtickými narátory. Upozorňují, že dnešní 

narátoři již obvykle vzpomínají na dobu, kdy byli dětmi a jejich vzpomínky mohou 

být v tomto duchu zkreslené. Většina z nich si vybavuje pouze pěkné vzpomínky na 

dětství na zámku, politické záležitosti se jich tehdy příliš nedotýkaly.  

Na závěr této kapitoly zbývá dodat ještě pár řádek na adresu rodu Rohanů. 

4.2.1 JUDr. Alain Rohan 

Nejstarší syn Alaina Benjamina Arthura z Rohanu, JUDr. Alain Rohan, zdědil 

panství po svém otci v roce 1914 a byl jeho vlastníkem až do konfiskace majetku 
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podle Dekretů prezidenta republiky, tzv. Benešovy dekrety.141 Poslední majitel 

zámku Sychrov se narodil 26. července 1893 na Sychrově. Narodil se jako jeden 

z dvojčat, jeho sestra Marie byla jen o hodinu starší než on. Po maturitě v roce 1912 

se stal příslušníkem 2. hulánského regimentu v Lembergu v Galicii v Polsku.142 Před 

první světovou válkou absolvoval školu vojenských dobrovolníků. Ve studiích 

pokračoval na vysoké škole zemědělské v Mnichově, ale po smrti otce v únoru 1914 

je musel ukončit, vrátit se na Sychrov a spravovat rodový majetek.  Za první světové 

války dobrovolně narukoval na frontu ke svému pluku v Holíči.143 Z války si odnesl 

řadu vyznamenání a medailí za statečnost. O rodový majetek se až do jeho návratu 

roku 1917 starala jeho matka Johanna z Auerspergu.144 S končící válkou přišla také 

velká nejistota, proto Rohanové shromáždili veškeré cennosti a šperky a schovali je 

v zapečetěné místnosti na Sychrově.145 Po válce JUDr. Alain Rohan opět zahájil 

studia, tentokrát na právnické fakultě v Praze, kterou úspěšně dokončil v roce 1920. 

Později vykonával právnickou praxi jako substitut šlechtických rodin v jejich 

majetko - právních záležitostech (Defours, Coloredo – Mansfeld, Clam – Gallas, 

Trauttmannsdorf) a jako generální zplnomocněnec pro záležitosti Clam – 

gallasovského paláce.146 V roce 1921 se seznámil s Margaretou Ernestinou 

Elisabethou Aglaí Carolinou Marií147 Schönburg Hartenstein, s níž 29. září téhož 

roku uzavřel sňatek ve svatoštěpánském dómu ve Vídni.148 Poznali se na hradě 

Grabštejn, kde se konala Clam – Gallasovská svatba a část hostů byla ubytována 

právě na Sychrově, Margareta také. Trvalo jen tři dny a byla dohodnutá jejich 

svatba.149 Z manželství se v průběhu let 1922–1934 narodilo sedm dcer, šest z nich 

se dožilo dospělého věku – Marie Jeanne (1922–2005), Margareta (1923–2012), 

Mabile (1924–1982), Adhelaid (1927–1931), Gabrielle (1929–1991), Aliette (1930–

1968) a Josseline (1934).150 

Problémy na zámku Sychrov začaly už po přijetí Mnichovské dohody. Dcery JUDr. 

Alaina Rohana musely projít německým vzdělávacím programem, pak je však JUDr. 

                                                
141 SYLLABUS, s. 31 
142 BALADOVÁ, Hana. Rodinný archiv – Rohanové. Archivní inventář Litoměřice: SOA, 2005, s. 16 
143 Přednáška PhDr. Miloše Kadlece z února 2013, zápis sepsala Monika Fandáková 
144 KADLEC, Miloš. Rohanové. Sychrov: SZ Sychrov, 2013, s. 16 
145 Přednáška PhDr. Miloše Kadlece z února 2013, zápis sepsala Monika Fandáková 
146 BALADOVÁ, Hana. Rodinný archiv – Rohanové. Archivní inventář Litoměřice: SOA, 2005, s. 27 
147 BALADOVÁ, Hana. Rodinný archiv – Rohanové. Archivní inventář Litoměřice: SOA, 2005, s. 27 
148 KADLEC, Miloš. Rohanové. Sychrov: SZ Sychrov, 2013, s. 16 
149 Přednáška PhDr. Miloše Kadlece z února 2013, zápis sepsala Monika Fandáková 
150 KADLEC, Miloš. Rohanové. Sychrov: SZ Sychrov, 2013, s. 16 
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Alain Rohan zaměstnával na svém panství, aby nemusely přímo sloužit Říši. I on byl 

povolán wehrmachtem a během války musel oceňovat koně.151 Za války byli na 

zámku ubytováni němečtí důstojníci. Na konec války vzpomíná Josseline Rohan, 

dcera JUDr. Alaina Rohana, velmi nerada. Vzpomíná si na spoustu lidí, kteří utíkali 

pryč ze země, na letce, kteří létali nad Sychrovem, na strach, beznaděj a nejistotu. 

První zážitek z konce války popisuje takto: „Můj Bože, strašný dojem dělali letci, 

kteří létali nad Sychrovem. Tenkrát jsem se vracela se svojí chůvou z Prahy. Byla 

jsem na návštěvě u zubního lékaře, doktora Heupla. Všechny jsme měly něco jako 

předkus a on vymyslel věc, kterou večer strčíte do pusy a pak s tím spíte a ono to 

reguluje zuby a stahuje je. Večer jsme se vracely s chůvou vlakem domů a při zpáteční 

cestě byl letecký útok, nálet. Vystoupili jsme z vlaku a museli jsme se schovat do 

příkopu, bylo mi hrozně úzko. Když jsme šly parkem na zámek, viděly jsme letadla, 

která střílela na uprchlíky… V Praze byli Američani a pak ještě v cípu u Karlových 

Varů. Pak sem postupovali Rusové. Letadla pořád střílela, to bylo hrozné…“152  

V květnu 1945 pak přišla četnická hlídka. Knížecí rodina nesměla opustit zámek a 

směla používat jen dvě místnosti. Poté dorazila i ruská vojska. Již 10. 5. 1945, den 

po osvobození Prahy Rudou armádou, byl JUDr. Alain Rohan zatčen a musel odejít 

k výslechu, domů na zámek Sychrov se již nikdy nevrátil. Bylo to také naposledy, co 

viděl svou rodinu na zámku Sychrov pohromadě. Výslechy trvaly celkem pět dní, 

neustále nad ním visela hrozba popravy, chodil cestou kolem popravených, vězení se 

nacházelo ve sklepeních… Hned po válce byl Alain odvezen do tábora v Žitavě. Poté, 

co byl propuštěn, postupně zjišťoval, co se stalo s jeho rodinou a pěšky šel do 

Rakouska, kde se 29. září 1945 v Salzburku konečně setkal se svou ženou a dcerami. 

Kněžna Margareta se postupně se svými dcerami dostala do Prahy a poté do 

Rakouska. 

V roce 1945 stihl Rohany osud veškeré cizí šlechty, byli vypovězeni za hranice 

československého státu.153 Po 2. světové válce byl majetek Rohanů zabaven na 

základě dekretu č. 12/1945 Sb.,154 čímž se stal zámek majetkem státu. Dcery 

posledního majitele zámku nikdy neusilovaly o to, aby jim byl majetek navrácen. Na 

                                                
151 Přednáška PhDr. Miloše Kadlece z února 2013, zápis sepsala Monika Fandáková 
152 Rozhovor s Josseline Rohan Riedl Riedenstein, 3. 7. 2014 
153 BALADOVÁ, Hana. Rodinný archiv – Rohanové. Archivní inventář Litoměřice: SOA, 2005, s. 5 
154 Celé znění dekretu je možné si přečíst In: http://www.psp.cz/docs/laws/dek/121945.html (kontrola 
10. 7. 2016) 
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zámek Sychrov jezdily i po roce 1945 pravidelně, zejména Margareta, kněžna 

Kottulinsky, která na Sychrově založila i Spolek přátel zámku Sychrov a zámek až 

do své smrti v roce 2012 finančně podporovala. 

V době první republiky žil tedy rod Rohanů155 na zámku Sychrov podobně jako 

ostatní šlechtické rody na našem území. I v této rodině hrál sňatek důležitou roli, byl 

to však již sňatek nikoliv pouze „účelový“, ale sňatek z lásky, ze kterého se narodilo 

sedm dcer. Dívky byly vychovávány chůvami, později guvernantkami a domácími 

učiteli přímo na zámku, vzdělání na začátku 20. století stále hrálo důležitou roli. 

Výuka probíhala v dopoledních hodinách, odpoledne se dívky věnovaly vyšívání, 

háčkování, ale také práci v zahradách. I u posledních majitelů zámku Sychrov 

zaznamenáváme společenské aktivity, které jsou pro šlechtu této doby typické. Jedná 

se například o jízdu na koni, jízdu na kole, plavání, hraní tenisu nebo automobilismus 

v letních měsících či o lyžování, bruslení a sáňkování v zimě. Život na Sychrově 

v první polovině 20. století můžeme doložit osobními vzpomínkami Josseline 

Rohan.156 V létě spolu celá rodina jezdila po svém panství na vyjížďky na koních. 

Jezdili se koupat k nedalekému rybníku Žabakov, v zimě bruslili či v zámku u 

hořícího krbu hráli stolní hry.157 Právě v rybníku Žabakov naučil všechny své dcery 

kníže JUDr. Alain Rohan plavat. „Můj otec měl takovou dlouhou tyč a na té tyči měl 

lano a pásek, na kterém jsme byly zavěšené. A pak stál a říkal: „A teď plav!“ Nejdříve 

tyč jenom držel a pak šel velmi svižně a za tři dny jsme uměly plavat.“158 Dívkám se 

dostalo i názorné výchovy. Jako každé dítě i ony si přály vlastnit nějaké zvíře. Než 

jim však rodiče zvíře pořídili, musely prokázat, že se o zvíře dokáží samy postarat. 

V zámeckém parku byl malý statek, kde se chovala hospodářská zvířata. Děvčata si 

pak na tomto statku vybrala jakékoliv mládě a celé léto se o něj musela vzorně starat. 

„Musely jsme se o to zvíře starat, krmit ho, čistit a držet ho při životě.“159 Až pak, co 

prokázaly, že jsou schopné mít zvíře, jim byl vybraný mazlíček zakoupen. „Moje 

sestra Lilly se pořád starala o maličkatá kuřátka. Pořád ji vidím, jak pro ně a pro 

                                                
155 Podrobněji o tom, jak se žilo na Sychrov ve 20. století, je možné si přečíst v mé předchozí práci. 
Tématem rodu Rohanů ve 20. století jsem se podrobně zabývala ve své bakalářské diplomové práci 
„Poslední majitelé zámku Sychrov ve vzpomínkách pamětníků.“ 
156 KAŠIČKOVÁ, Veronika. „Poslední majitelé zámku Sychrov ve vzpomínkách pamětníků.“ Praha: 
Pedagogická fakulta Karlovy univerzity, bakalářská práce, 2015 
157 Rozhovor s Josseline Rohan Riedl Riedenstein, 3. 7. 2014 
158 Rozhovor s Josseline Rohan Riedl Riedenstein, 3. 7. 2014 
159 Rozhovor s Josseline Rohan Riedl Riedenstein, 3. 7. 2014 
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kachny řezala kopřivy. Já jsem se nejčastěji starala o malou ovečku.“160 Margareta 

dostala vlastního jezdeckého koně, který se jmenoval Gama. Byla po svých rodičích 

vášnivou jezdkyní. Mabile měla velkého pudla, Lilly pekinéze a Alietta měla 

nádhernou kolii. Josseline neměla psa, ale ke svým šestým narozeninám dostala dva 

malé černé shetlandské poníky. Dívky měly ke zvířatům velmi kladné vztahy. Často 

si i s hospodářskými zvířaty hrávaly v zámeckém parku. Tak například kousek od 

zámecké kuchyně byla králíkárna. Josseline bylo králíků líto, že jsou celý den 

zavření, a tak se rozhodla, že jim postaví malou ohrádku, kde si budou moci svobodně 

běhat. „Jen co jsem do ní dala králíky, tak všichni hnedka utekli a rozběhli se po 

celém parku. Samozřejmě to se mnou dopadlo špatně a už jsem jim nikdy nemohla 

žádnou ohrádku postavit.“161 Nejmilejším mazlíčkem všech pak byl oslík Mucki. 

„Mucki byl velký černý osel, měl tlusté břicho a velmi jemný čumáček. Mucki mohl 

naprosto všechno!“162 Tento oslík se mohl volně procházet po zámeckých zahradách 

a vždy, když bylo velké horko, tak se postavil do průjezdu, kde profukoval vítr. Jenže 

průjezdem potřebovaly projíždět vozy s nákladem. To však tvrdohlavého osla ani 

trochu nezajímalo a nikdo s ním prostě nehnul.163  

Dívky si nehrály jenom samy nebo s domácími zvířaty, ale kamarádily se také s dětmi 

zaměstnanců knížete a s dětmi z vesnice. Často si spolu hrály před zámkem na dvoře. 

Nejčastěji si hrály s míčem, hrály fotbal, ukrývaly se v křoví nebo si hrály na 

loupežníky a četníky.164 Nejoblíbenější hra byla hra se jménem „vlajka“. „Na jednom 

i na druhém konci dvora stála vlajka. Hrálo se na dvě družstva a hlavním úkolem 

bylo ukradnout vlajku protivníkům.“165 V zimě pak s dětmi z vesnice sáňkovaly 

z kopce dolů směrem k dnešní vlakové stanici nebo bruslily na nedalekém rybníce 

v Radimovicích. 

Na zámku se v rodinném kruhu slavily také nejrůznější svátky a rodinné události. Na 

Velikonoce probíhal program pro děti v zámku, nebo v případě pěkného počasí 

venku v parku. Ráno po snídani, která byla bohatší než běžná snídaně, sestávala 

například i ze šunky a vajíček, se konala v zámecké kapli mše. Po mši se pak děti 

rozběhly kolem, jelikož po zámku a v zahradě měly poschovávané maličké dárky 
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k Velikonocům. „Moje matka měla neuvěřitelnou fantazii, věšela věci po stromech 

nebo je schovávala do keřů. I když jsme přišly za pár měsíců, pořád jsme nacházely 

dárky, které byly tak dobře schované.“166 Vánoce v knížecí rodině začaly už na 

počátku prosince. Již od léta dívky vyšívaly, pletly, háčkovaly a vyráběly drobné 

dárky pro otcovy zaměstnance a jejich rodiny. „Bylo to obrovské. Vánoce se musely 

oslavit na každém statku a museli být obdarováni všichni, kteří zde žili.“167 Opravdu 

každá rodina na panství byla obdarována. Nejčastěji to byla prostěradla, kapesníky, 

nádobí, nářadí nebo drobné dárky pro radost. Po tom, co objel JUDr. Alain Rohan 

jednotlivá panství, se slavilo na Sychrově. Ve velkém sále v Bertině křídle zámku stál 

velký vánoční strom, kolem kterého se shlukli zaměstnanci zámku a byli knížecí 

rodinou obdarováni. Někdy byla na svatý večer nadílka pro zaměstnance v pracovně 

knížete, kde v rohu místnosti stál také malý stromeček. Nejdříve se všichni 

zaměstnanci pomodlili, pak zpívali vánoční písně, a nakonec dostali dárky. „Pak jsme 

mohly konečně začít slavit my. Poslušně jsme se přesunuly do salonu mojí matky a 

z vedlejší místnosti jsme slyšely nějaké rachocení. Už ani nevím, kdy jsem přestala 

věřit na Ježíška, ale myslím, že to bylo relativně pozdě. Ještě před Vánocemi jsme 

psaly Ježíškovi dopis, aby věděl, co si přejeme. Pár dní před Štědrým dnem jsme pak 

nemohly chodit do otcovy kanceláře a pořád jsme se ho ptaly proč, proč, proč… A 

pak jsme šly ke stromečku!“168 Z výchovných důvodů dívky samozřejmě nikdy 

nedostaly úplně všechno, co si do dopisu napsaly. Nejčastěji dostávaly praktické 

dárky jako oblečení, ale i různé hračky. Je zajímavé, že dárky nebyly zabalené, ale 

byly jen tak položené pod stromečkem. Co se týče vánočního stromečku, byl 

„naprosto úžasný.“169 Každý rok na něm visely české papírové řetězy, svíčky a 

cukrátka. Žádné skleněné koule, jako to známe z dnešních domácností, na stromku 

nebyly. Stromek pak stával v zámku až do 6. ledna, kdy byl odstraněn.170 V rodině se 

také slavily narozeniny. Narozeninová oslava probíhala tak, že oslavenec dostal 

krásný dort s takovým počtem svíček, kolik mu bylo právě let. Uprostřed dortu pak 

byla zapíchnutá tzv. svíčka života. Po dortu se hromadně rozdávaly dárky. Pro 

Josseline byly nejkrásnější šesté narozeniny, na které prý nikdy nezapomene. 

„Strašně dlouho jsem si přála koně. Moc jsem ho chtěla. Na své narozeniny jsem šla 
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po dvoře a v písku jsem uviděla malé otisky kopýtek!“ vypráví nadšeně Josseline. Ke 

svým šestým narozeninám prý dostala velmi málo dárků. „Byla jsem z toho smutná, 

ale pak přišel otec a řekl: „Pojď, musím ti něco ukázat!“ Šli jsme na dvůr a tam stáli 

dva nádherní černí shetlandští poníci!“171  
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5. Rozvoj historického myšlení žáků  
 

Záměrem mé práce je vytvořit, realizovat a zhodnotit edukační projekt, ve kterém 

žáci poznají, jak se žilo na zámku Sychrov v 19. a ve 20. století. Prostřednictvím 

zkoumaní životního stylu šlechty v 19. a ve 20. století bude u žáků podpořeno 

historické myšlení. Zde budu vycházet z nového konceptu podpory historického 

myšlení u žáků, který je znám jako „The Big Six historical thinking concepts.“172 

Na začátek je třeba stanovit si hlavní metody, se kterými budou žáci v rámci projektu 

„Životní styl šlechty na zámku Sychrov v 19. a 20. století“ pracovat. Přínosem 

edukačního projektu je to, že žáci budou pracovat nejen s textem, ale také s 

písemnými a hmotnými prameny a se vzpomínkami pamětníků. K naplnění cíle 

projektu bude využita především metoda objektového a projektového učení, proto 

jednotlivé typy výuky vydefinuji detailně. 

5.1 Výuka  

S pojmem „výuka“ se setkáváme v každodenním životě často, její definice ale není 

jednoznačná a u různých autorů je tento pojem vymezován odlišně. Můžeme však 

říct, že výuka je institucionalizovaná forma výchovy odehrávající se ve škole, ale i 

v mimoškolním prostředí. Jedná se vlastně o formu systematického a cílevědomého 

vzdělávání dětí, mládeže i dospělých.173  

V teoriích obecné didaktiky se „výuka“ objasňuje „jako systém, který zahrnuje jak 

proces vyučování, tak především cíle výuky, obsah výuky, podmínky, determinanty a 

prostředky výuky, typy výuky a výsledky výuky.“174 Podle Josefa Maňáka je „výuka“ 

definována jako „hlavní forma vzdělávací činnosti, při níž učitel a žáci vstupují do 

určitých vztahů a jejímž cílem je dosahování stanovených cílů.“175 Podle Lucie 

Zormanové je „výuka“ „základní a nejvýznamnější forma vzdělávání, je to sociální 

systém, ve kterém jsou prvky (učitel, žák, učivo) v určité relaci a dochází k vlivu 

z vnějšku. Výuku můžeme také definovat jako hlavní formu vzdělávacích procesů, 

jako činnosti učitele a studentů. Výuka probíhá v předem stanovených časových 

intervalech, týká se konkrétního učebního obsahu, uskutečňuje se ve specifickém 
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prostředí. Výuka není uskutečnitelná bez vzájemné komunikace a interakce mezi 

učitelem a žáky.“176 Jiří Mareš zpravidla označuje „výuku“ jako to, že „učitelé 

vyučují, žáci se učí a jejich společná činnost je označována jako výuka.“177  

Pokud hovoříme o „výuce“, musíme se zmínit i o dalších základních pojmech, které 

se k výuce váží. Nejdůležitějšími pojmy, se kterými se nejčastěji setkáváme 

v obecných didaktikách a které je potřeba vysvětlit, jsou „vzdělávání“, „vzdělání“ a 

„vyučovací proces.“ Podle Lucie Zormanové je „vzdělávání“ „proces osvojování si 

nových vědomostí, dovedností, návyků a postojů. Jedná se také o proces formování 

osobnosti, názorů a zájmů. Vzdělávání se vztahuje především k socializaci jedince, 

přičemž největší důraz je při vzdělávacím procesu kladen na rozvíjení poznávacích 

stránek a kvalit jedince.“178 Často se v české pedagogické terminologii nesprávně 

zaměňují výrazy „vzdělávání“ a „vzdělání.“ 179  

„Vzdělání“ je výsledek procesu výuky. Na rozdíl od „vzdělávání“ se jedná „o 

relativně ukončený stav, který zahrnuje soubor získávaných vědomostí, dovedností, 

postojů, názorů, hodnot a norem.“180 Jiří Mareš chápe „vzdělání“ z pohledu 

osobnostního jako „složku kognitivní vybavenosti osobnosti, která se zformovala 

prostřednictvím vzdělávacích procesů.“181 Z pohledu obsahového vnímá vzdělání 

jako „zkonstruovaný systém informací a činností, které jsou plánovány v kurikulu 

různých škol a vyučovacích předmětů a realizovány ve výuce.“182 Z pohledu 

institucionálního pojetí je „vzdělání společensky organizovaná činnost 

zabezpečována institucí školství.“183 Poslední pojetí, které Mareš uvádí, je pojetí 

socioekonomické, kdy je „vzdělání chápáno jako jedna z kategorií, které 

charakterizují populaci.“184 

Poslední pojem, který bych zde ráda vysvětlila, je „vyučovací proces“. Jedná se o 

proces, do kterého vstupuje žák, učitel a učivo za účelem splnění výchovně – 
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vzdělávacích cílů. „Vyučovací proces“ probíhá tedy za určitých podmínek, kdy 

subjekty vstupují do vzájemných vztahů.185 

5.1.1 Historické myšlení žáků 

Prostřednictvím zajímavých zážitků v historickém prostředí můžeme přispět také 

k rozvoji historického myšlení žáků. Jednu z možností, jak tyto zážitkové programy 

strukturovat, nabízí koncept historického myšlení, k němuž nedávno dospěli badatelé 

kanadského Centra pro studium historického vědomí na Univerzitě v Britské 

Kolumbii pod vedením Petera Seixe.186 Projekt nese název „The Big Six historical 

thinking concepts“ neboli „Velká šestka, koncepty historického myšlení.“187 Tento 

projekt založil na Univerzitě v Britské Kolumbii profesor Peter Seixas a koordinuje 

jej Jill Colyer.188Autoři projektu považují za základní kompetenci tzv. historickou 

gramotnost. Jednotlivé složky historického myšlení  lze chápat jako šest posloupných 

kroků, prostřednictvím nichž mohou žáci dospět k samotnému či společnému 

historickému poznání.189 Jedná se o tyto následující kroky: stanovení historického 

významu (Establish historical signifikance), využití primárních zdrojů (Use primary 

source evidence), určení kontinuity (Identify continuity and change), analýza příčin 

a následků (Analyze cause and consequence), zaujímání historické perspektivy 

(Take historical perspectives) a pochopení etické dimenze historické interpretace 

(Understand the ethical dimension of historical interpretations).190 Tyto pojmy 

dohromady tvoří tzv. historickou gramotnost. V tomto případě se rozumí historickou 

gramotností především získání hlubokého porozumění historických událostí a 

procesů prostřednictvím aktivního zapojení historických textů.191 

Pokud se rozhodneme pracovat s tímto modelem, tak v první fázi půjde především o 

rozpoznání tzv. historického významu zkoumané skutečnosti (Establish historical 

signifikance).192 Tato fáze projektu si klade otázku „Jak můžeme rozhodnout, co je 
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pro nás důležité a co se z historie máme naučit?“193 Minulostí rozumíme všechno, co 

se kdy stalo. Jak ale máme vybrat to nejdůležitější? Co stojí za to připomínat i dalším 

generacím? Významné události jsou podle autorů tohoto projektu takové události, 

které měly za následek velké změny na dlouhou dobu pro velké množství lidí. Měli 

bychom se tedy zabývat pouze těmito velkými událostmi? Co se zabývat i dějinami 

pracovníků nebo dějinami vlastních předků?194 Osobnosti, konkrétní události a místa 

se stávají významnými, pokud mají souvislost s příběhy, jejichž znalost nám dnes 

odhaluje něco důležitého.195 Na samý začátek je důležité žáky dobře naladit, 

motivovat je a žáci by měli mít možnost pojmenovat svůj osobní vztah k danému 

tématu. Na samý závěr musí proběhnout také reflexe, která by měla dát žákům prostor 

pro zvážení, do jaké míry se jejich původní názor po skončení projektu změnil a 

proč.196 

V druhé fázi projektu žáci pracují s primárními historickými prameny (Use primary 

source evidence),197 které vypovídají o životě v minulosti. Zde se autoři projektu 

zabývají především otázkou, jak víme, co vlastně všechno o historii víme.198 

Hlavními nositeli dějin jsou pro autory zmíněného projektu především dopisy, 

dokumenty, záznamy, deníky, kresby, novinové články a další kousky příběhů, které 

po sobě naši předci zanechali. Jedná se o primární zdroje, se kterými se žáci během 

projektu učí pracovat. Je však potřeba si uvědomit, že číst písemné prameny a hledat 

v nich nějaké konkrétní důkazy je odlišné od pramenů, ve kterých hledáme pouze 

informace.199 Autoři konceptu „The Big Six“ pracují převážně s písemnými a 

obrazovými prameny, je však možné uvažovat i o pramenech hmotných a o movitých 

i nemovitých památkách.200  
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V následující fázi projektu žáci při studiu s prameny zaměřují svou pozornost na 

kontinuitu a změnu (Identify continuity and change).201 Studenti většinou chápou 

historii jen jako seznam jednotlivých událostí. Jakmile však začnou chápat dějiny 

jako komplexní souhrn kontinuity a změny, dosáhnou zcela odlišného pohledu na 

dějiny.202 Autoři doporučují hledat změny tam, „kde podle zdravého rozumu nelze 

žádné očekávat.“203 Naopak známky kontinuity radí sledovat „v momentech, které 

jsou považovány za zlomové či převratné události.“204 Tradiční bývá srovnání nějaké 

situace z minulosti se situací dnes.205 

Čtvrtá fáze je zaměřená na analýzu příčin a následků historických dějů 

(Analyze cause and consequence).206 Tato fáze je zaměřena především na otázku, 

proč se daná věc stala a jaký vliv a dopad měla.207 Žáky k analýze vedeme 

prostřednictvím otázek, jak a proč se něco stalo. Tyto otázky by měly vést žáky 

k potřebě objasnit příčiny události nebo jevu.208 V historii, na rozdíl třeba od 

přírodovědných věd, musíme brát v potaz i lidské jednání a chování.209 Své hypotézy 

pak žáci mohou ověřovat na základě studia dobových pramenů.210 

V páté fázi by si žáci měli uvědomit, že minulosti dokážeme porozumět jen do určité 

míry. Záleží totiž nejen na tom, jak se dovedeme vcítit do historických aktérů, ale 

také zda dokážeme zaujmout historickou perspektivu (Take historical 

perspectives)211 a zohlednit co nejvíce dobových hledisek. K tomu je potřeba rozumět 

společenským, kulturním, myšlenkovým, ale i emocionálním souvislostem, jež 

utvářely životy lidí a podmiňovaly jejich jednání v minulosti.212 Žáci by se měli tedy 

co nejvíce vcítit do pocitů historických aktérů. K navození těchto pocitů pomáhá, 
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když se žáci obléknou do replik historických kostýmů či budou pracovat s replikami 

dobových artefaktů.213 Žáci si tak mohou tedy klást i otázku „Jak můžeme lépe 

pochopit své předky?“214 

V závěrečné fázi je důležité pochopení tzv. etické dimenze historické interpretace 

(Understand the ethical dimension of historical interpretations).215 Autoři konceptu 

„The Big Six“ hovoří o dvou základních rovinách. Podle jejich názoru nás dějiny 

staví před otázku, do jaké míry neseme odpovědnost za činy svých předků, a zda 

můžeme například jejich zločiny napravit.216 Musíme se však také tázat, do jaké míry 

jsme vůbec oprávněni minulé skutky soudit.217 Stěžejní otázkou této fáze tedy je „Jak 

nám může historie pomoci žít v současnosti.“218 

Aby student začal přemýšlet „historicky“, měl by si projít všemi šesti body. Model 

„The big six historical thinking concepts“ od Petera Seixase není jediným možným 

modelem. Je však jedním z mnoha způsobů, jak procesy historického myšlení nějak 

strukturovat, konkretizovat a přenést do praktického světa školní výuky.219 

5.1.2 Mimotřídní výuka 

Jelikož edukační program „Životní styl šlechty na zámku Sychrov v 19. a ve 20. 

století“ probíhá především na státním zámku Sychrov, tedy mimo prostory školy, 

rozhodla jsem se do teoretické části zařadit také pojem „mimotřídní výuka.“ 

Mimotřídní výuka, jak již sám název napovídá, je výuka mimo třídu a probíhá ve 

specifickém prostředí.220 Mimotřídní výuka zahrnuje aktivity školy mimo rámec 

školního vyučování a realizují ji jiné subjekty než škola.221 Tato forma výuky je 

považována za jednu z nejefektivnějších. Do této formy výuky spadá spolupráce 

například s muzei, galeriemi, archivy, hrady, zámky, knihovnami atd. Nejčastější 
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formou výuky je „exkurze“ a „exkurzní vyučování.“222 Exkurze hrají významnou 

složku ve výuce dějepisu a pomáhají žákům k upevňování historických poznatků, 

protože bezprostřední setkání žáků s minulostí jim umožňuje historii lépe pochopit. 

Při „exkurzi“ se využívá především stálých či speciálních expozic různých institucí, 

které žáci s vyučujícím, lektorem či průvodcem společně nebo samostatně procházejí. 

Naproti tomu „exkurzní vyučování“ je takové vyučování, které „využívá historických 

hmotných nebo písemných památek a probíhá přímo v muzeu, galerii či archivu.“223 

Exponáty jsou žákům volně přístupné a mají s nimi možnost pracovat. Edukační 

projekt na zámku Sychrov je typickým příkladem exkurzního vyučování. Podle 

Svobody je právě exkurzní vyučování „nejefektivnější formou dějepisné výuky, neboť 

běžný vyučovací proces lze realizovat bezprostředně v terénu.“224 

Samotná realizace mimotřídní výuky má následující čtyři základní etapy. První 

etapou je samotná příprava učitele, který si stanoví cíl v návaznosti na probírané 

učivo. Na základě toho pak zvolí příslušnou instituci a zváží její možnosti využití pro 

výuku. Učitel by před exkurzí měl místo sám navštívit a vypracovat si předběžný 

časový harmonogram. Druhým bodem je pak příprava žáků. Žáci by předem, nejlépe 

ještě ve škole, měli být seznámeni s místem, cílem a průběhem výuky ve vybrané 

instituci. Třetí etapou je pak vlastní průběh výuky mimo třídu a závěrečným bodem 

je zpracovávání poznatků, které žáci nabyly během mimotřídní výuky. Tato 

závěrečná fáze probíhá většinou ve třídě a nemá za cíl jen to, aby učitel ověřil získané 

poznatky, ale hlavně by se měla tato fáze stát základnou pro samostatnou práci 

žáků.225  

Bohužel dnes často učitelé a žáci berou návštěvu muzeí, galerií atd. jen jako 

odpočinkovou záležitost, jako krátký výlet, kterému není nutno věnovat zvláštní 

přípravu.226 Ale má-li být tato forma výuky opravdu efektivní, musí být dobře 

připravena. To znamená, že všichni účastníci musí znát cíl, jehož má být v rámci 

exkurze dosaženo, a na základě toho přesně stanovit formu, pravidla a metodiku.227 

Jedině tak může být mimotřídní výuka efektivní a prospěšná. Tato forma výuky má 
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opravdu mnoho výhod, které mají velký výchovně vzdělávací význam, a proto by 

mimotřídní vyučování měli učitelé zařazovat do své výuky. 

5.1.3 Projektová výuka  

Kořeny projektové výuky můžeme najít již v odkazu Jana Amose Komenského a 

v pedagogických odkazech myslitelů 18. století. Hledání původu projektové výuky 

můžeme spatřit již 17. a 18. století v Itálii a Francii, kde byly tzv. „progetti“ nebo 

„projects“ součástí závěrečné zkoušky například na pařížské univerzitě. Vzhledem 

k dobrým zkušenostem s projektovou metodou se projekty postupně začaly šířit i na 

ostatní vysoké školy v Evropě.228 18. století bývá často nazýváno také stoletím 

„pedagogickým,“ výchově člověka bylo věnováno mnoho pozornosti a bylo na ni 

nahlíženo jako na veliký fenomén.229 Do projektové výuky se promítly také odkazy 

J. J. Rousseaua, J. H. Pestalozziho a F. W. A. Fröbela.230 Na přelomu 19. a 20. století 

se představitelé reformní pedagogiky začali vymezovat vůči převládajícímu 

herbartovskému modelu. Kritiku sklízelo zejména neustálé opakování a dril.231 

Stoupenci reformy pokládali přirozenou aktivitu dětí, jejich zvídavost a touhu 

objevovat svět za nejdůležitější zdroje poznání. Proto také tato „nová“ pedagogika 

kladla největší důraz na samostatnou činnost žáků, ze které se rodily nové zkušenosti. 

Učení se proměnilo v hledání a řešení problémů, vznikaly pracovní dílny, laboratoře, 

výuce se začínala přizpůsobovat také škola.232 Koncem 19. století a na počátku století 

dvacátého ovlivnila myšlení a jednání lidí v USA pragmatická filosofie. Za kritérium 

pravdy je v ní považována „užitečnost, hodnota a úspěšnost.“233 Tento filosofický 

směr zasáhl i oblast školství a zrodila se pragmatická pedagogika. Pragmatická 

pedagogika je výuková metoda, která chápe vzdělávání jako nástroj řešení 

každodenních problémů, se kterými se člověk setkává v praktickém životě.234 
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Základním pojmem je zkušenost získaná v individuální praxi a experiment.235 

Pragmatická pedagogika vycházela právě z kritiky herbartismu a z tehdejšího 

amerického školství. Hlavním představitelem tohoto směru byl John Dewey,236 

univerzitní profesor v oboru filosofie, významný pedagog a stoupenec hnutí 

progresivní výchovy a William Heard Kilpatrick.237 John Dewey odmítal filosofické 

myšlení, které neslouží praktickému životu, byl rovněž odpůrcem tradičního školství 

a herbartismu. Zastával názor, že dítě je středem, okolo kterého se má soustřeďovat 

celý pedagogický proces a učitel je zde jen poradcem a organizátorem. John Dewey 

založil v Chicagu jednu z prvních experimentálních škol, kde mohl ověřovat své 

teorie v praxi. Novým pojetím výchovy a vzdělávání se stala „soustava 

domácnosti.“238 V této domácí organizaci viděl Dewey přirozenou kázeň, navykání 

na pořádek a na práci, vědomí zodpovědnosti, snahu něco překonat, vyřešit, 

vynalézat…239 Hlavním principem této myšlenky bylo spojení školy se životem. 

Školu chtěl učinit místem pobytu dítěte, kde se učí přímo životem. Zdůrazňuje také 

význam společnosti, společenských potřeb a cílů pro život jedince, ale zároveň 

respektuje individualitu žákovy osobnosti, jeho vývojové zvláštnosti a při rozvoji 

osobnosti se Dewey opíral také o diagnostiku žáka.240 Cíle výchovy a vzdělávání 

definoval Dewey jako „snahu o přirozený vývoj a společenskou zdatnost.“241 

Podstatou této výuky je tedy najít učební látku, která by člověka zaměstnávala a 

rozvíjela jeho myšlení. Základem učení není pasivní naslouchání a memorování 

učební látky, ale tzv. „learning by doing,“ dítě se tedy učí prostřednictvím řešení 

problému, hledáním smyslu činnosti, směrováním k získaným zkušenostem a 

realizací smysluplného díla.242 A právě na principech pragmatické pedagogiky byla 
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v roce 1918 založena asociace progresivní výchovy,243 kde jedním z nejvlivnějších 

postav se stal William Heard Kilpatrick,244 zakladatel projektové metody. Kilpatrick, 

žák Johna Deweye, rozvinul myšlenky Deweye a zasloužil se o proniknutí 

pragmatické pedagogiky do škol a o prosazení jejího aktivizujícího obsahu vyučování 

a vyučovací metody založené na řešení problémů.245 V projektové metodě viděl 

Kilpatrick více prostředek k výchově než prostředek k rozvíjení poznatků. 

Vyučování však mělo pomoci umožnit osobnosti vnímat citlivěji život kolem sebe a 

umět toho využít.246 Myšlenky projektové metody podnítily další vývoj projektového 

vyučování, a to nejen v USA, ale i v Evropě.  

Ráda bych nyní krátce věnovala pozornost kořenům projektové metody v našem 

prostředí. Vývoj školství v našich podmínkách podléhal na konci 19. a na začátku 20. 

století tradici a vlivu herbartovské filosofie. Školní vyučování bylo postaveno na 

drilu, formalismu, pedantství, přehlížení potřeb žáků a dalších negativních jevech. 

Tento školský systém převzal i nově vzniklý československý stát v roce 1918.247 

V Československu se reformní hnutí vracelo především k odkazu Jana Amose 

Komenského. V období první republiky se postupně začaly myšlenky reformní 

pedagogiky dostávat do života škol a práce učitelů. Projektovým způsobem například 

pracoval s žáky i Eduard Štorch na Dětské farmě, kterou společně s žáky vybudoval 

na Libeňském ostrově. Dalšími významnými osobnostmi, zabývající se projektovou 

výukou, byl také Rudolf Žanta248, Stanislav Vrána a Václav Příhoda. Důležitou 

osobností byl právě Václav Příhoda, jehož vliv na české školství byl značný.249 

V roce 1929 ministerstvo povolilo zakládání pokusných škol, které se lišily od 

běžných standardů, jejich činnost ale přerušila nacistická okupace. Ani komunistický 

režim nepřál reformním myšlenkám, takže se projektová metoda začala navracet do 

škol až v 90. letech 20. století. V roce 1989 se se změnou politických a společenských 

poměrů změnila také potřeba výchovy a vzdělávání a došlo k transformaci školství. 
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244 William Heard Kilpatrick byl americký pedagog, žák, kolega a následovník Johna Deweye. Je 
považován za zakladatele projektové metody. 
245 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 
s. 28 
246 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 
s. 28 
247 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 
s. 29 
248 HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 102 
249 PŘÍHODA, Václav. Reformní praxe školská. Praha: Československá grafická unie, 1936 



52 

Projektová výuka se tak opět pozvolna dostala do českých škol, a to zejména díky 

vlastní aktivitě učitelů a jejich uskupení zvané „Přátelé angažovaného učení.“250 Ve 

školách se tak začaly objevovat první projekty. Od 90. let pak vznikaly také teoretické 

práce odborníků, jejichž publikace a články byly cenné právě pro teoretické uvedení 

do projektů a projektové výuky. 

Pro samotné pochopení projektové výuky bych na začátek ráda terminologicky 

vymezila pojmy projekt, projektová metoda a projektová výuka. Významný 

průkopník české projektové výuky, Václav Příhoda,251vnímá „projekt“ „jako 

seskupení problémů a říká, že projekt je vlastní podnik žáků, který dává vyučování 

jednotný cíl a přispívá k jeho životnosti.“252 Podle Příhody „projekt představuje 

koncentrované úkoly zahrnující organicky stmelené učivo z různých předmětů.“253 

S podobnou definicí projektu se můžeme setkat i u Rudolfa Žanty. Většina 

představitelů reformní pedagogiky vnímala projekt jako komplexní úkol 

koncentrovaný kolem určité ideje, projekt měl svůj cíl a zakončení.254 Současné pojetí 

projektu je více orientováno na samotné jádro projektu v podobě úkolu. Projekt tak 

často bývá definován jako „komplexní praktická úloha, spojená s životní realitou, 

s níž se žák identifikuje a přebírá za něj zodpovědnost, aby svou teoretickou i 

praktickou činností dosáhl výsledného žádoucího produktu projektu, pro jehož 

obhajobu a hodnocení má argumenty, které vycházejí z nově získané zkušenosti.“255 

Kašová dokonce chápe projekt jako „jednu z nejpřirozenějších forem výuky.“256 Ze 

zahraničních autorů bych ráda citovala Marvina Pashe, který projekt chápe jako 

„výrobu skutečného produktu, který představuje souhrn dosavadních zkušeností 

získaných v dané oblasti.“257 

S pojmem „projekt“ velmi úzce souvisí pojem „projektová metoda.“ Projektová 

metoda bývá v odborné literatuře často definována pomocí projektu, jehož řešením 
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se žáci zabývají a vlastní zkušeností tak dosahují závěrečného produktu projektu.258 

Projektová metoda je tedy „vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému 

zpracování určitých projektů a získávají zkušenosti praktickou činností a 

experimentováním.“259 Projektová metoda je často definována pomocí znaků, které 

jsou pro ni typické, a bývá také určována zcela jednoduše pomocí nějaké 

koncentrační ideje.260 Kratochvílová vnímá projektovou metodu jako podnik žáka a 

říká, že na projektovou metodu nahlížíme jako na „uspořádaný systém činností 

učitele a žáků, v němž dominantní roli mají učební aktivity žáků a podporující roli 

poradenské činnosti učitele, kterými směřují společně k dosažení cílů a smyslu 

projektu.“261 

Poslední termín, který bych ráda vymezila, je pojem „projektová výuka.“ 

Kratochvílová definuje projektovou výuku jako „výuku založenou na výukové 

metodě.“262 Podstatným znakem projektové výuky je, že žáci projekt realizují od jeho 

plánování až po vytvoření odpovídajícího produktu a svoje zkušenosti 

zprostředkovávají druhým. Pro potřebu výchovy a vzdělávání v projektové výuce, je 

potřeba si uvědomit, že vychovávajícím a vzdělávajícím v tomto procesu není již jen 

pedagog, ale také žák sám. Z toho vyplývá, že „v projektové výuce ustupuje do pozadí 

dominantní role učitele, a naopak se vymezuje širší prostor pro komunikaci mezi žáky 

vzájemně.“263 

Jaké projekty však pro toto téma vybrat? Vhodné školní projekty je možné nacházet 

především na poli sedmi odborných disciplín – archeologie, dějiny umění, estetika, 

etnologie, historie, humanitní enviromentalistika a industriální dědictví.264 Další 
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náměty však nabízejí i jiná odvětví jako je památková péče, urbanistika, zahradní 

architektura či lingvistika a literární, hudební a filmová věda.265  

V současné době můžeme projekty třídit z různých hledisek. Sám Kilpatrick, 

zakladatel projektové metody, rozlišuje projekty podle účelu na projekty, které se 

snaží vtělit myšlenku či plán do vnější formy a na projekty, které směřují k prožitku 

z estetické zkušenosti. Dále se pak jedná o projekty usilující rozřešit problém a 

projekty vedoucí k získání dovednosti.266 Mezi nejčastěji uváděná hlediska náleží 

účel projektu, délka trvání, projekty podle navrhovatele, počtu zúčastněných, 

velikosti, místa, zapojení předmětu atd.267 Nyní bych ráda jednotlivá hlediska trochu 

více charakterizovala. Hledisko navrhovatele nebo také původce projektu je při 

tvorbě projektu velmi důležité. Může se jednat o spontánně žákovské projekty, o 

uměle připravené projekty či o kombinaci obou typů těchto projektů. Účel nebo také 

smysl projektu je zásadním znakem projektu, jelikož se jedná o vymezení samotné 

podstaty projektu. Jedná se vlastně o odpověď na otázku, proč daný projekt vůbec 

realizovat. Dalším výše uváděným hlediskem je délka trvání projektu. Rozlišujeme 

projekty krátkodobé (1 den), střednědobé (max. 1 týden), dlouhodobé (max. 1 měsíc) 

a mimořádně dlouhodobé (více jak 1 měsíc). V historii se objevovaly i projekty 

domácí, dnes značně převažují především projekty školní. Z hlediska počtu žáků 

zúčastněných v projektu rozlišujeme projekty individuální a kolektivní. Kolektivní 

projekty můžeme dále dělit na skupinové, třídní, ročníkové, školní a hromadné. 

V souvislosti s Rámcově vzdělávacím programem pro základní vzdělávání můžeme 

utvářet projekty jednopředmětové, projekty v rámci příbuzných předmětů v jedné 

vzdělávací oblasti, projekty blízkých předmětů v různých vzdělávacích oblastech a 

projekty nadpředmětové respektující průřezová témata Rámcově vzdělávacího 

programu.268 

Aby byla projektová výuka pro žáky opravdu přínosná, je důležité celý projekt dobře 

naplánovat. V první fázi si musíme především ujasnit parametry a organizační 

podmínky výzkumu. Musíme se rozhodnout, jak bude celkový projekt laděn, jestli 
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historicky, deskriptivně či experimentálně.269 Dalším důležitým bodem je motivace. 

Čím větší pocit spoluúčasti na projektu žák prožívá a čím silnější je jeho motivace, 

tím je projektová výuka účinnější.270 Po orientační fázi přicházíme již do fáze 

přípravy a plánování samotného projektu. Při plánování se dobře uplatňuje 

brainstorming, skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce nápadů na 

dané téma. Současně je potřeba navrhnuté myšlenky utřídit, provést eliminaci 

zbytečného, nemožného, nereálného a stanovit si postupné kroky pro realizaci celého 

projektu.271 

Při realizaci projektu se postupuje podle konkrétního plánu. Stěžejním bodem celého 

projektu je pak samotný výzkum. Výzkum může probíhat podle potřeby v terénu, 

v některé z paměťových či památkových institucí, mezi pamětníky, ale také ve 

virtuálním prostředí internetu.272 Žáci sbírají vhodný materiál, třídí ho, zpracovávají 

a analyzují.273 V dalším kroku pak žáci shromáždí výsledky bádání, analyzují a 

interpretují získaná data, která pak shrnou a celkové výsledky bádání prezentují.274  

Prezentace zahrnuje představení výsledku, k němuž žáci dospěli. Může jít o 

prezentaci písemnou, ústní, či prezentování praktického výrobku. Závěrečný postup 

může mít tedy několik podob: výstava, videozáznam, kniha, časopis, model, 

jarmark… Samotná prezentace projektu pak může být realizována na několika 

úrovních. Jedná se o prezentaci pro rodiče, pro spolužáky, pro veřejnost či pro jiné 

instituce.275 Na závěr bychom neměli zapomenout průběh a výsledky celého projektu 

zhodnotit.276 Hodnocení průběhu a výsledků projektové výuky by mělo splňovat 

kritéria komplexního pedagogického hodnocení, především by nám pak mělo 
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umožňovat postihnout, nakolik dochází u žáků k rozvoji metakognitivních 

znalostí.277 

Jak vyplývá z předchozích textů, projektová výuka není v pedagogické praxi ničím 

novým. I přes to je dnes učiteli využívána spíše jako „zpestření“ výchovně 

vzdělávacího procesu. Proč tomu tak ale je? Často učitelé říkají, že projekty jsou moc 

náročné na přípravu, na čas, na pomůcky…Z toho je patrné, že využití projektové 

výuky klade velké nároky i na školu, nejen na žáky, ale také na učitele, ředitele školy, 

rodiče a bezprostřední okolí. I přesto jsou někteří učitelé ochotni s žáky pracovat na 

řešení problému a vytvářet zajímavé projekty. 

Projektová výuka má bezesporu řadu pozitivních aspektů, objevují se ale i některé 

negativní. Podle Jany Kratochvílové můžeme na projektové vyučování nahlížet ze 

čtyř úhlů – z pohledu žáka, učitele, z pohledu procesu učení se a z pohledu okolního 

prostředí.278 

Pozitivní aspekty výuky dle rozdělení od Jany Kratochvílové budu pozorovat ve výše 

zmíněných čtyřech rovinách.  

Dimenze žáka: 

 Zapojení podle individuálních možností 

 Rozvoj odpovědnosti, samostatnosti, spolupráce a kooperace 

 Rozvoj schopnosti komunikace a argumentace 

 Nabývání zkušeností na základě praktických činností a vlastních zážitků 

 Rozvoj tvořivosti a fantazie 

 Kontakt se skutečnými věcmi z reálného světa 

 Práce s různými informačními zdroji 

 Potřeba řešit autentické problémy 

 Rozvoj sebepoznání a sebehodnocení 

 

                                                
277 HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 111 
278 Rozdělení dle Jany Kratochvílové. In KRATOCHVÍLOVÁ. Teorie a praxe projektové výuky, s. 
52 
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Dimenze učitele: 

 Příležitost vstupovat do nových rolí 

 Rozvoj schopnosti naslouchat žákům, vytvářet prostor pro jejich samostatnou 

činnost 

 Rozšíření vyučovacích strategií 

 Zdokonalování schopností organizace a plánování 

 Zvládnutí nových způsobů hodnocení a sebehodnocení 

Proces učení (se) 

 Žák získává ucelené poznatky z nejrůznějších oborů 

 Učení vlastní aktivitou podporuje dlouhodobější zapamatování získaných 

informací 

 Autentické učení: aplikace teoretických znalostí do praxe 

 Všestranný rozvoj osobnosti 

 Hodnotová výchova: rozvoj vnitřní kázně, tolerance, schopnost ustoupit ze 

svého stanoviska 

 Rozvoj vnitřní motivace 

 Vrstevnické a mezigenerační učení 

Okolní prostředí 

 Propojování života školy s místní komunitou 

 Zvyšování zájmu a zapojení rodičů do vyučování 

 Společensky prospěšné či užitečné výstupy 

Negativní aspekty výuky dle rozdělené od Jany Kratochvílové budu pozorovat ve 

výše zmíněných čtyřech rovinách.  

Dimenze žáka 

 Časová náročnost, práce ve volném čase 

 Změna zaběhlého vyučovacího systému 

 Nedostupnost relevantních zdrojů informací nebo neschopnost si je opatřit 
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 Nezvládnutí cílů projektu 

 Problémy se sebekázní, organizací práce a času, dodržování termínů 

Dimenze učitele 

 Časová náročnost, práce přesčas 

 Nedostatečná teoretická vybavenost 

 Malé praktické zkušenosti s projektovou výukou 

 Náročnost hodnocení 

 Příliš mnoho projektů 

 Nedostatečná spolupráce mezi učiteli, podpora od vedení školy, rodičů 

Proces učení (se) 

 Není respektován princip postoupnosti a systematičnosti osvojování poznatků 

 Nedochází k fázi procvičování a opakování 

 Velké rozdíly v soustředění a vnitřní motivací žáků 

 Vyšší nároky na prostředí a materiální vybavení 

 „Narušení“ běžného chodu vyučování a organizace školního roku 

Okolní prostředí 

 Nepochopení ze strany místní komunity 

 Terénní aktivity nebo veřejné prezentace okolí obtěžují 

5.1.4 Objektové učení  

Koncept objektového učení vychází z didaktických principů, které se již řadu let 

uplatňují především v muzejní pedagogice. Tyto edukační aktivity umožňují 

návštěvníkům smyslovou interakci s muzejními exponáty, navozují emocionální 

zážitky a realizaci samotné umělecké a badatelské činnosti.279 Středem pozornosti 

jsou hmotné artefakty, které vykazují určitou jedinečnost. V užším slova smyslu je 

                                                
279 HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 77 
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pojem objektové učení užíván výhradně pro označení učení z předmětů 

uchovávaných ve sbírkách paměťových institucí.280  

Objektové učení je vázáno na artefakty hmotné povahy a není proto náhodou, že se 

jeho principy uplatňují v řadě vzdělávacích programů po celém světě. Podle J. H. 

Shuha je úspěch těchto programů založen na následujících skutečnostech. „Předměty 

nás dovedou okouzlit a vyvolávat v nás otázky. Jsou věci, které dovedou přilákat 

pozornost každého, bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání a další rozdíly mezi lidmi a 

tyto předměty jsou často jediným pramenem dějin „obyčejných“ lidí, které však 

většinu návštěvníků zajímají nejvíc. Objektové učení nabízí příležitost pro rozvoj 

intelektuálních dovedností, jež jsou uplatnitelné v profesním i v běžném životě.“281 

Objektové učení se osvědčilo jako vhodná cesta, jak propojit formální vzdělávací cíle 

s interaktivní návštěvou paměťových a památkových institucí.282 Žáci při objektovém 

učení pracují zejména s předměty, které jsou zkoumány a pozorovány z různých 

aspektů. Jsou zkoumány fyzické vlastnosti předmětu (Z jakého materiálu je předmět 

vyroben?), jeho design (Plnil předmět dobře svou funkci? Líbí se vám?), jeho historie 

(Komu předmět patřil?), jeho funkce (Co tento předmět umožňoval?), jeho 

konstrukce a jeho hodnota.283 Výsledky svého pozorování pak žáci často zapisují do 

tabulky. Důležitou roli pak hraje poznávací dialog, v němž jsou individuální 

poznatky konfrontovány se závěry dalších badatelů – pozorovatelů.284 Objektové 

učení tedy předpokládá „využití různých smyslů k pozorování, tvoření hypotéz, 

hodnocení, klasifikování, třídění i zpracování informací, které slouží k poučené 

intepretaci vybraného artefaktu či místa.“285 

Pro potřeby tohoto projektu jsou pro nás velmi důležité předměty denní potřeby 

posledních majitelů zámku Sychrov a rodinné fotografie, jako pramen osobní povahy. 

Fotografie fungují jako vizuální záznam událostí a žáci je mohou z různých úhlů 

interpretovat a analyzovat. Již v nižších ročnících mohou žáci pracovat s tímto 

                                                
280 HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: 
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281 Historické dědictví, e-learning online: 
http://elearning.historickededictvi.com/zobraz/materialy/metody/objektove-uceni (kontrola 28. 6. 
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282 KOLEKTIV. Památky nás baví 2. Praha: Národní památkový ústav, 2015, s. 67 
283 HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 78–79 
284 HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 79 
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médiem. Interpretace a následná analýza fotografií mohou být tak vhodným 

způsobem, jak žáky vést k zvládnutí základních badatelských dovedností a motivovat 

je tak k dalšímu výzkumu.286 Pro edukační projekt na Sychrově jsou důležité zejména 

rodinné fotografie. Podle Annette Kuhnové bylo v první polovině 20. století hlavním 

cílem fotografie zachytit to, že jsme vůbec byli.287 Rodinná alba se začala utvářet až 

s rozvojem fotografické techniky. Pokud tedy chceme pracovat s rodinnými 

fotografiemi, musíme v prvé řadě vyřadit snímky, které považujeme za nedůležité či 

kontroverzní. Je důležité si také uvědomit, že fotografování bývá spojeno s volným 

časem rodiny, historie rodiny se potom tedy při zpětném pohledu sestává většinou 

pouze z připomínek rodinných oslav, výletu a dovolených. I na toto je potřeba žáky 

předem upozornit. I v případě fotografií mohou žáci své dojmy zaznamenávat do 

tabulky a pak tabulky vzájemně porovnat. 

Velmi často je výsledkem objektového učení uspořádaná výstava. Výstava je 

kolektivním dílem, na jehož přípravě se podílí autorský a realizační tým.288 Na 

začátku se žáci dohodnou na názvu výstavy a mohou si také rozdělit role ve skupině 

– někdo bude kurátorem výstavy, někdo grafikem… Následuje výběr předmětů a 

fotografií, které budou na výstavě prezentovány a tvorba výkladových textů, popisků, 

propagačních materiálů a doprovodného programu. Důležitá je také volba místa, kde 

bude výstava uskutečněna. S ohledem na charakter výstavy je možné zvážit i 

slavnostní zahájení a ukončení výstavy. 

5.1.5 Vzpomínky jako školní pramen 

Edukační projekt na zámku Sychrov částečně vychází ze vzpomínek pamětníků. Žáci 

během projektu budou pracovat s paměťmi poslední dcery JUDr. Alaina Rohana, 

Josseline Rohan Riedl Riedenstein, a s paměťmi narátorů, které si žáci sami našli 

v řadách svých babiček, dědečků a příbuzných. Tyto paměti jsou zaměřené také na 

téma posledních majitelů zámku Sychrov. Žáci na samém začátku projektu 

samostatně pracovali s metodou orální historie. Tímto tématem jsem se však zabývala 

                                                
286 HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 81–82 
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288 HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 91 
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již v předchozí práci,289proto bych jen ráda krátce vymezila samotný termín orální 

historie. Vaněk udává, že se jedná „o řadu propracovaných, avšak stále se 

vyvíjejících a dotvářejících postupů, jejichž prostřednictvím se badatel v oblasti 

humanitních a společenských věd dobírá nových poznatků, a to na základě ústního 

sdělení osob, jež byly účastníky či svědky dané události, procesu nebo doby, které 

badatel zkoumá, či osob, jejichž individuální prožitky, postoje a názory mohou 

obohatit badatelovo poznání o nich samých, případně o zkoumaném problému 

obecně.“290 S tématem orální historie velmi úzce souvisí téma problematiky lidské 

paměti. 

„Jiná věc, na kterou si dobře vzpomínám – měla jsem strach z bouřky. U stájí byl 

smrk, myslím, že už neexistuje, který byl od shora dolů uzavřený, takže vypadal jako 

vánoční stromeček a uprostřed kolem kmenu bylo místo, a to bylo tak… vždycky jsem 

tam běžela, když byla bouřka, tam jsem se cítila bezpečně. Vlastně to bylo asi nejméně 

jisté místo kolem. Ale dobře… A pak jedné noci, byla zima, bylo chladno a moje chůva 

spala vedle mě, jsem se probudila a slyšela jsem hrom, byla jsem děsně vylekaná, 

nemohu si přesně vzpomenout, je to jen vyprávění chůvy, ale teď mi přijde, že si na 

to přesně vzpomínám… Nevěděla, co má se mnou dělat, a tak došla pro moji matku 

a on měla… přišla a houpala mě a hladila a tak dále… Nebyla bouřka, to nebyla 

žádná bouřka, ty hromy, to bylo bombardování Drážďan. [Povzdech] Drážďany jsou 

přes hory asi 80 km. Měli jsme správný směr a druhý den jsme bombardování slyšeli 

také. To je nezapomenutelná vzpomínka, možná jediná válečná vzpomínka, kterou 

mám. Jednoduše to byl nepochopitelný strach, který se nedá vysvětlit…“291 Na této 

ukázce bych ráda demonstrovala problematiku lidské paměti. Josseline Rohan Riedl 

Riedenstein bylo v době druhé světové války zhruba 10 let, její pohled na celkové 

dění je tedy značně zkreslený. Josseline Rohan mi vyprávěla, že vůbec nevěděla, proč 

bombardují Drážďany a co se vlastně dělo. Ani dnes, po takto dlouhé době, prý není 

schopná na tuto otázku přesně odpovědět, podrobnější informace ji nikdy nenapadlo 

si zjišťovat. Z tohoto důvodu proto shledávám za důležité věnovat se alespoň krátce 

také problematice lidské paměti. 

                                                
289 KAŠIČKOVÁ, Veronika. „Poslední majitelé zámku Sychrov ve vzpomínkách pamětníků.“ Praha: 
Pedagogická fakulta Karlovy univerzity, bakalářská práce, 2015 
290 VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Helena: Naslouchat hlasům paměti. 
Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: AV ČR, 2007, s. 11 
291 Rozhovor s Josseline Rohan Riedl Riedenstein, rozhovor z 3. 7. 2014, z německého originálu 
přeložila Veronika Kašičková (Dynterová) 
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Co to tedy paměť vůbec je? Paměť je velice rozšířeným tématem, které se nachází na 

pomezí mnoha vědních oborů a jejím studiem se zabývá široký okruh nejen 

humanitních a společenských věd, ale také věd lékařských. Paměť je podle 

francouzského historika Jacquese Le Goff možné definovat jako: „vlastnictví, které 

uchovává určité informace, odkazuje tedy k určitému souboru psychických funkcí, 

díky kterým je člověk schopen obnovovat své minulé pocity nebo informace, které se 

mu jako minulé jeví…“292 Paměť můžeme z jednotlivých hledisek dělit různě: na 

paměť individuální a kolektivní, paměť krátkodobou, střednědobou či dlouhodobou, 

epizodickou či sémantickou. 

Předpokladem paměti je zapomínání. Na druhé straně je uchováváno především to, 

co má své opodstatnění a co se stále opakuje. Co se týče selektivity paměti, slovenská 

socioložka Zuzana Kusá v souvislosti s orální historií upozorňuje na několik 

důležitých aspektů, které by měl každý výzkumník při nahrávání i při následné práci 

s rozhovory respektovat.293 Například to, že každé vyprávění je rekonstrukcí 

minulosti z dnešního pohledu, v němž se prolínají naše současné a minulé postoje 

anebo také to, že naše paměť má tendenci se neustále přizpůsobovat proměňujícím 

se obrazům utvářeným v rámci společenských skupin.294 Další velmi důležitou 

otázkou úzce spjatou s orální historií i s fungováním paměti je téma zkreslování 

vzpomínek.295 Zcela zvláštním případem, se kterým se výzkumník zcela jistě setká, 

je problematika mlčení a tabuizovaných témat v rozhovorech. V zásadě je možné říci, 

že narátoři buď z různých důvodů nehovoří o některých událostech a okolnostech ze 

svého života, anebo pokud už se k takovému „tabuizovanému“ tématu dostanou, 

zpravidla jej vylíčí zkratkovitě nebo neutrálně a pokud možno se snaží vynechat 

jakýkoliv „osobní“ komentář.296 V tomto bodě je potřeba zmínit, že narátora 

v žádném případě nesmíme nutit do vyprávění a že je čistě jenom na narátorovi co 

nám chce sdělit. 
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Z hlediska didaktiky dějepisu je důležité připomenout, že sdílení společných představ 

o minulosti tvoří neoddělitelnou součást historické kultury dané společnosti.297 

Abychom však mohli popsat, proč jsou pro nás některé historické události důležitější 

než jiné, tak si s pojmem historie nevystačíme. I proto je důležité vymezit si pojem 

paměť „jako specifický způsob vztahování se k minulosti, ať už na úrovni jednotlivce, 

nebo sociální skupiny, který ve vztahu k naší přítomnosti i budoucnosti utváří naši 

společnou identitu.“298 

Pro potřeby tohoto projektu jsou důležité tyto tři typy paměti – paměť kolektivní, 

komunikativní a kulturní. Koncept kolektivní paměti „mémoire collective“ zavedl 

Maurice Halbwachs. Podle Halbwachse spočívá kontinuita kolektivní paměti 

v kultuře, ne v biologii. Vzpomínky chápe jako obraz nepřítomných věcí, který 

mozek aktualizuje v podobě obrazů a přizpůsobuje je specifickým sociálním situacím 

a podmínkám.299 V rámci paměti pak rozlišujeme ještě paměť komunikativní a 

kulturní. Oba tyto koncepty vycházejí z konceptu Halbwachse. V návaznosti na 

Halbwachse Jan Assmann rozlišuje čtyři oblasti sociální paměti: paměť mimetickou 

(sociální jednání přenášené napodobováním), paměť věcí, paměť komunikativní 

(předávána prostřednictvím řeči) a paměť kulturní (vnější oblasti, v nichž jsou 

uloženy informace a sdělení v zakódované podobě). V kulturní paměti je minulost 

přetvořena do symbolických figur a je zpřítomňována v obřadech, které mají sváteční 

ráz. Figury vzpomínek zakládají skupinovou identitu. Pro kulturní paměť jsou 

významné nikoliv faktické, nýbrž vzpomínané dějiny.300 Podle Jana Assmanna je 

kulturní paměť soustředěna kolem relativně omezeného souboru společensky 

významných témat, do nichž se koncentruje smysl a význam minulosti. Ve 20. století 

se tomuto tématu věnoval také francouzský historik Pierre Nora, který zavedl pojem 

„místa paměti.“301 Podle tohoto historika jsou místa paměti nosiči zvláště 

oceňovaných informací o minulosti. Může se jednat o nějaké místo, událost, člověka, 

věc, která se uchovala v kulturní paměti a stala se symbolem. Tento pojem však 
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můžeme použít i v užším slova smyslu pro označení geograficky lokalizovaného 

místa, s nímž je spojován konkrétní historický příběh.302 V případě tohoto 

edukačního projektu bychom za místo paměti mohli označit zámek Sychrov 

s příběhem Kamila Rohana a JUDr. Alaina Rohana. 

Čemu bychom měli správně dát ve výuce dějepisu větší váhu – ústnímu svědectví 

nebo písemnému prameni? V historické obci se o věrohodnosti ústního projevu 

vedou stále živé diskuze, mnoho badatelů dává stále přednost archivním pramenům. 

Vycházejí přitom z pojetí historie jakožto moderní empirické disciplíny, která uvádí, 

že ústní svědectví jsou často nepřesná a nespolehlivá.303 Ale i dnes se najdou historici, 

kteří pracují metodou orální historie, vždy je však potřeba mít na paměti úskalí této 

vědní disciplíny. 

Zatímco historie jako věda hodnotí orální prameny především z hlediska objektivity, 

perspektiva didaktiky dějepisu je jiná. Didaktika zohledňuje především vzdělávací 

cíle výuky, do nichž se promítají nejen aktuální výsledky historického a 

pedagogického poznání, ale také způsoby historického poznávání ve výuce.304 Ve 

vzdělávacím kontextu tedy lze vzpomínky chápat jako tzv. „školní historický 

pramen“, který slouží učitelům a žákům především jako médium.305 Podle Zdeňka 

Beneše je toto médium schopné didakticky nosným způsobem vypovídat o 

minulosti.306 Prostřednictvím vzpomínek si mohou žáci také vytvářet osobnější a živý 

vztah k minulosti. Z pedagogického hlediska je tedy práce se vzpomínkami 

pamětníků možná. Už jen samotné vypravování pamětníků přispívá obvykle k tomu, 

že si žáci související učivo lépe zapamatují nebo mu snáze porozumějí, neboť 

samotné vzpomínky dodají, mnohdy pro žáky abstraktním historickým pojmům, 

lidský rozměr.307 Navíc setkání žáků s pamětníky nebo práce s jejich vzpomínkami 

vytváří také hodnotovou výchovu žáků. 

                                                
302 HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 18–19 
303 HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 25 
304 HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 25 
305 HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 27 
306 BENEŠ, Zdeněk. Historický text a historická kultura. Praha: Karolinum, 1995, s. 83 
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Práce se vzpomínkami pamětníků by měla u žáků přispívat k naplnění vytčených 

didaktických cílů. Mezi tyto didaktické cíle patří zejména to, že žáci si rozvíjejí svou 

sociální inteligenci, snaží se vžít do historického dění, vnímat minulost z každodenní 

perspektivy jiného člověka, snaží se reflektovat události a skutečnosti a porovnávají 

je na pozadí historických událostí.308 Jako učitelé však musíme také počítat s tím, že 

práce se vzpomínkami pamětníků není prací jednoduchou. Často budeme bojovat 

s nedostatkem času v hodině, s nezkušeností žáků a budeme se muset vypořádat také 

s citlivými či kontroverzními tématy. 

  

                                                
308 HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha: 
Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 27–28 
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6. Edukační projekt na zámku Sychrov 
 

V teoretické části se zabývám vysvětlením klíčových pojmů, které jsou potřebné pro 

samotnou realizaci edukačního projektu. Jedná se tedy o mimotřídní výuku s prvky 

projektové výuky a objektového učení, kde hlavním cílem celého projektu je podpořit 

historické myšlení u žáků. V praktické části práce se věnuji již samotné realizaci 

projektu. Na začátku je potřeba projekt vymezit v rámci Rámcového vzdělávacího 

programu. Dále se již věnuji jednotlivým etapám projektu „Životní styl šlechty na 

zámku Sychrov v 19. a ve 20. století.“ 

6.1 Charakteristika projektu 

Na samý začátek bych se ráda věnovala popisu samotného projektu a jeho návaznosti 

na školní vzdělávací program. 

Hlavním cílem projektu je seznámit žáky s životním stylem šlechty na zámku 

Sychrov v 19. a ve 20. století a podpořit jejich rozvoj historického myšlení. Projekt 

vychází z tzv. objektové a projektové výuky, kdy žáci pracují přímo s objekty a 

předměty, které spatří na zámku Sychrov. Zkoumáním těchto předmětů získávají žáci 

nové poznatky, vědomosti, zkušenosti a dovednosti, na základě kterých pak tvoří 

samostatný projekt, což je žákovo portfolio a výstava na zámku Sychrov či výstava 

ve škole. Žáci během projektu navštíví exteriéry a interiéry zámku Sychrov, podívají 

se i do míst, kde se běžně neprovází a budou si moci zblízka prohlédnout i věci denní 

potřeby šlechty, která zámek Sychrov obývala. V dílnách žáci budou pracovat 

s historickými prameny, jako je Pamětní kniha zámku Sychrov či dobové fotografie 

a vzpomínky rodiny Rohanů. Žáci během celého projektu budou pracovat samostatně 

i ve skupinách.  

Z časového hlediska je tento projekt koncipován jako projekt dlouhodobý a uměle 

stanovený. To znamená, že projekt trvá zhruba 3–4 vyučovací hodiny, které 

proběhnou ve škole a 6 vyučovacích hodin, které se uskuteční mimo prostory školy, 

na státním zámku Sychrov. Projekt je stanoven organizátorem, případně učitelem, 

lektorem. Projekt je navržen pro žáky jedné třídy, jedná se tedy o projekt kolektivní 

a je určen pro žáky druhého stupně základní školy, střední školy či gymnázií. 

Mezi hlavní cíle celého projektu patří: 

 žák zaměří svůj zájem na projekt a téma projektu 
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 žák si zopakuje dějepisné základy, kterých bude využívat během projektu 

 žák se seznámí s novými pojmy 

 žák se seznámí s požadavky projektu a jeho hodnocením 

 žák chápe funkci zámku jako muzea a jeho činnost 

 žák pracuje s historickými prameny 

 žák samostatně pracuje s informacemi, dává je do souvislostí, třídí je a vytváří 

závěry 

 žák shrne a vyhodnocuje informace a v ústní prezentaci obhajuje svou práci 

 žák po celou dobu projektu tvoří své portfolio 

 Žák připravuje výstavu projektu 

Výstupem projektu je pak žákovo portfolio, do kterého si žák postupně vkládá 

všechny splněné úkoly, a tak shromažďuje informace. Cílem tohoto portfolia je 

nashromáždit dostatek informací k tomu, aby žáci byli schopni vytvořit informační 

panely o životním stylu šlechty na zámku Sychrov a své výsledky prezentovat svým 

spolužákům ve škole. 

6.1.1 Návaznost projektu na Rámcový vzdělávací program 

Tento projekt realizuje obsah vzdělávací oblasti „Člověk a společnost,“ vzdělávací 

obor „Dějepis.“ Tato vzdělávací oblast směřuje k tomu, „aby žáci poznali dějinné, 

sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti 

a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými 

společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv 

na utváření společenského klimatu.“309 Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje 

k utváření a rozvíjení zejména těchto klíčových kompetencí – kompetence k učení, 

kompetence pracovní, kompetence k řešení problémů a kompetence občanská. 

Vzdělávání v této oblasti vede žáka k rozvíjení zájmu o současnost a minulost 

vlastního národa a k utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře. 

Dále pak k odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich 

souvislostí a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase. Důležité je i 

                                                
309 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (online). Praha: MŠMT, 2013. s. 43 
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hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s 

obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku.310 

Metod a činností, jak rozvíjet u žáků příslušné kompetence a dosáhnout tím 

stanovených cílů a výstupů je hned několik. Zde se pokusím nastínit některé metody 

a činnosti, které lze použít, abychom žákům umožnili rozvíjet příslušné kompetence 

a dosáhnout tak stanovených cílů a výstupů i v regionální historii. Pro kompetenci 

k učení umožníme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a 

vyvozovat závěry. Danou látku tak prezentujeme několika různými metodami. 

Můžeme se například zaměřit na čtení s porozuměním, na to, že si žáci sami budou 

dělat výpisky z textu či že budou schopni si připravit referát. Měli bychom také 

hodnotit individuální pokrok v učení jednotlivých žáků (žáci mohou pracovat 

s osobním portfoliem). Pokud se nám podaří dosáhnout u žáků této klíčové 

kompetence, měl by žák být schopen vybírat a využívat pro efektivní učení vhodné 

způsoby, metody a strategie, měl by být schopen plánovat a organizovat si vlastní 

učení, projevovat také ochotu věnovat se dalšímu studiu. Dále by žák měl být schopný 

vyhledávat, třídit a pracovat s danými informacemi, operovat s termíny, znaky, 

symboly a uvádět věci do širších souvislostí.311 Učitel tak může zvolit různé metody, 

formy reprezentace a organizační formy práce, a tím žáky vede k rozpoznání 

vlastního učebního stylu a jeho rozvíjení. Učitel tak žáky učí pracovat s různými 

způsoby učení se. 

Klíčové kompetence k řešení problémů můžeme dosáhnout například tak, že dané 

vzorce učiva žákům nesdělujeme hned, ale zapojujeme je do jejich odvozování. 

Snažíme se žáky motivovat problémovými úlohami z praktického života. Žák by měl 

vnímat nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpoznat a pochopit 

problém a vyhledávat informace vhodné k řešení problému.312 Učitel může žákům 

poskytovat příležitost k samostatnému řešení problémů a také rozvíjet u žáků kritické 

myšlení, využitím problémových situací z reálného života učí žáky vhodně 

reagovat (metoda hraní rolí, simulace).  

                                                
310 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (online). Praha: MŠMT, 2013. s. 44 
311 KOLEKTIV MŠMT ČR. Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav 
pedagogický v Praze. 2007 
312 KOLEKTIV MŠMT ČR. Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav 
pedagogický v Praze. 2007 
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Abychom dosáhli kompetence komunikativní, musíme se snažit o to, aby se slovně 

projevilo co nejvíce žáků. Žák by měl být schopen formulovat své myšlenky a názory 

v logickém sledu, vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním 

projevu. Měl by také rozumět různým typům textů, záznamů, obrazových materiálů, 

gest a jiných informačních a komunikativních prostředků.313 Učitel by měl dávat 

žákům příležitost a prostor pro ústní i písemné vyjádření žáků. Žáci by se neměli bát 

v hodinách mluvit a vyjadřovat své názory. 

Neméně důležité jsou také kompetence sociální a personální, což znamená, že žák by 

měl být schopen pracovat ve skupině a podílet se společně s pedagogy na vytváření 

pravidel práce v týmu. Žák by měl také přispívat k diskuzi a debatě ve třídě, 

respektovat názory druhých a chápat potřebu efektivně spolupracovat s druhými při 

řešení daného úkolu.314 Učitel by měl využívat skupinovou práci, vést žáky k 

nastavení pravidel práce v týmu, ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu. Měl by 

také využívat kolektivních znalostí třídy, zařazovat vzájemné hodnocení žáků i 

sebehodnocení žáků a vést žáky k odpovědnosti za práci celé skupiny. 

Na základě kompetence občanské by žák měl respektovat přesvědčení druhých lidí, 

vážit si jejich vnitřních hodnot, měl by být schopen se také vcítit do situací ostatních 

lidí, měl by odmítat tlak a hrubé zacházení. Žák by měl již chápat základní principy, 

na nichž spočívají zákony a společenské normy.315 

Pokud je dosaženo kompetence pracovní, tak by měl být žák schopen používat 

bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, měl by dodržovat daná pravidla, 

plnit své povinnosti a závazky. Žák by měl přistupovat k výsledkům pracovní činnosti 

nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i 

z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých.316  

Výše zmíněné klíčové kompetence hrají důležitou roli i při výuce regionálních dějin. 

Při tvorbě projektu „Životní styl šlechty na zámku Sychrov v 19. a ve 20. století“ 

jsem chtěla, aby v projektu byly obsaženy všechny klíčové kompetence. Kompetence 

                                                
313 KOLEKTIV MŠMT ČR. Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav 
pedagogický v Praze. 2007 
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315 KOLEKTIV MŠMT ČR. Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav 
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316 KOLEKTIV MŠMT ČR. Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav 
pedagogický v Praze. 2007 



70 

k učení je zde zastoupena tím, že žáci samostatně i ve skupinách pracují 

s historickými prameny a materiály, pozorují je a zjišťují o nich potřebné informace. 

Tyto informace dále analyzují, interpretují a vyvozují z nich závěry. Během projektu 

žáci pracují na základě tzv. objektového učení, kdy jednotlivé předměty žáci pozorují 

a informace o svém pozorování zapisují do tabulky. Žáci pozorují předměty denní 

potřeby Rohanů, dále pak pracují i s Pamětní knihou zámku Sychrov a s fotografiemi 

a vzpomínkami rodiny Rohanů. Klíčová kompetence k řešení problémů je 

reprezentována hraním rolí, kdy žáci na základě ukázek z Pamětní knihy zámku 

Sychrov, hrají scény z běžného života šlechty Rohanů, kteří žili na zámku v 19. a ve 

20. století či tvoří tzv. „živé obrazy.“ Hraní rolí napomáhá žákům vcítit se do dané 

situace, kterou pak mohou lépe pochopit. Zařazením této aktivity získávají žáci nové 

vědomosti a zároveň si osvojují i komunikační a organizační dovednosti. Žák si také 

nacvičuje praktické použití vědomostí a může tak napodobovat v bezpečném 

prostředí skutečný život a řešit problémy. Kompetence komunikativní, sociální, 

personální a občanské jsou v projektu také zastoupeny. Žáci během projektu pracují 

samostatně, i ve skupinách. Někdy jsou do skupin žáci řazeni rozdělením, které určí 

lektor, někdy si žáci skupinu mohou vybrat sami, podle svých preferencí. Do projektu 

jsou zařazeny i diskuze na různá témata. Většina diskuzí je řízená lektorem, učitelem, 

některé diskuze jsou však pouze v kompetenci žáků a žáci diskutují sami mezi sebou. 

Po každé dílčí části projektu musí žáci ústně prezentovat své závěry zkoumání a 

bádání, čímž je opět podpořena kompetence komunikativní. Hlavním cílem celého 

projektu je pochopení toho, jak žila šlechta na zámku Sychrov v 19. a ve 20. století. 

Během celého projektu žák pracuje na svém portfoliu, kam si ukládá výsledky svého 

bádání a na základě kterého pak vytváří výstavu, která bude k vidění na zámku 

Sychrov a ve škole žáků.  

Při tvorbě projektů hrají důležitou roli i průřezová témata -  osobnostní a sociální 

výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech, multikulturní výchova a environmentální výchova. 

Osobnostní a sociální výchova vede žáka k rozvoji schopnosti poznávání, 

k sebepoznávání, sebepojetí, seberegulaci a k sebeorganizaci. Rozvíjí základní 

dovednosti dobré komunikace a spolupráce, formuje studijní dovednosti, vede 

k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci. Podporuje cvičení smyslového 

vnímání atd. Výchova demokratického občana rozvíjí a podporuje komunikativní a 
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argumentační schopnosti a dovednosti, vede také k uvažování o problémech v širších 

souvislostech a ke kritickému myšlení. Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech rozvíjí poznatky o klíčových meznících evropské historie. Mediální 

výchova umožňuje žákům schopnost kritického čtení a vnímání mediálních sdělení. 

Multikulturní výchova a environmentální výchova vede k citlivému přístupu ke 

kulturnímu dědictví a k ochraně nejen kulturních, ale i přírodních památek.317 Tato 

průřezová témata procházejí napříč vzdělávacími oblastmi.318 

Průřezová témata mají formovat zejména postoje a hodnoty žáků, proto jsem se do 

projektu snažila zařadit i výše zmíněná jednotlivá průřezová témata. Asi největší roli 

z průřezových témat zde hraje environmentální a multikulturní výchova. Jedním 

z cílů této výchovy je snaha vést žáky k uvědomění si podstaty a hodnot své 

kultury,319 která může v tomto případě být reprezentována i státním zámkem Sychrov 

a jeho osudy v 19. a ve 20. století. V tomto případě je důležité vytvořit vztah žáků ke 

kulturní památce státní zámek Sychrov. Celý tento projekt je vytvořen v rámci 

regionálních dějin, proto je důležité, aby se projektu účastnily školy, které jsou 

v blízkém okolí zámku Sychrov (Turnov, Liberec), jelikož u těchto žáků chceme 

vytvořit vztah k regionálním dějinám, k dějinám jejich okolí. Jak jsem již psala, žáci 

během projektu budou pracovat individuálně i ve skupinách a budou mít dost 

příležitostí k tomu, aby se vyjadřovali písemně i ústně, čímž se bude rozvíjet jednak 

osobnostní a sociální výchova, jednak také výchova demokratického občana. Ve 

výuce dějepisu je však důležitá také výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech. Ač se může zdát, že projekt je zaměřen pouze na regionální dějiny, 

není tomu tak zcela pravda. Vždy je důležité, aby si žáci uvědomili širší kontext doby, 

o které se učí. Nelze hovořit o 19. století na zámku Sychrov a o knížeti Kamilu 

Rohanovi, aniž by žáci věděli, co se vůbec v 19. století událo. Z tohoto důvodu hned 

první aktivitou celého projektu je to, že žáci budou vytvářet časovou osu 19. a 20. 

století, do které budou zařazovat jména významných osobností a také důležité 

události těchto dvou století. Na závěr projektu, předtím, než budou žáci vytvářet 

                                                
317 Průřezová témata (online): 
http://www.prurezovatemata.cz/Cojsoupr%C5%AF%C5%99ezov%C3%A1t%C3%A9mata.aspx 
(Kontrola 25. 7. 2016) 
318 ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2014, s. 77 
319 ZORMANOVÁ, 2014, s. 77 
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informační panely na výstavu, budou vytvářet opět časovou osu událostí let 1945–

1948, událostí, které se týkaly šlechty a které měly dopad právě na rodinu Rohanů. 

Tvorba školních vzdělávacích projektů musí vycházet z Rámcově vzdělávacích 

programů, z klíčových kompetencí a z průřezových témat. Je však jasné, že jeden 

projekt nemůže komplexně obsáhnout všechny kompetence a průřezová témata, 

může se ale zaměřit jen na některá z nich. 

6.1.2 Popis projektu320 

Jak jsem psala již výše, projekt je zaměřen na žáky 8. a 9. třídy základní školy či na 

žáky starší – gymnázia, střední školy, a to převážně z toho důvodu, že je vhodné, aby 

se žáci alespoň rámcově orientovali v dějinách 19. a 20. století. Projekt by bylo 

možné uskutečnit i s žáky mladšími, kde bychom se soustředili převážně na životní 

styl šlechty na zámku. Projekt je míněn jako podpora vzdělávání v oblasti 

regionálních dějin, je však možné se jej zúčastnit i se školami, které nejsou ve 

spádové oblasti Sychrovska. 

Celý projekt je rozdělen na tři části. V první části, která se odehrává ve škole, se žáci 

nejdříve seznámí s celou koncepcí projektu. Před samotnou realizací projektu, na 

státním zámku Sychrov, žáci pracují samostatně na svém výzkumu, který se týká 

toho, že žáci během jednoho měsíce shromažďují informace o posledních majitelích 

zámku Sychrov od svých babiček, dědečků, příbuzných atd. Před tím, než se žáci 

pustí do této první fáze projektu, jsou seznámeni s metodou orální historie a je jim 

vysvětleno, jak mají s narátory pracovat. Během prvních úvodních hodin žáci bez 

přípravy pracují ve skupinkách také na pojmové mapě, kde se snaží zaznamenat, jak 

se asi tak žilo na zámku v 19. a 20. století. Podobný úkol čeká žáky i na konci celého 

projektu. Právě zde by mělo být po skončení projektu patrné, jestli a jak se proměnilo 

myšlení žáků v průběhu projektu. 

V druhé části, která se odehrává na státním zámku Sychrov, se žáci krátce seznámí 

s tím, co se událo v 19. a ve 20. století na našem území a seznámí se s dějinami zámku 

Sychrov. V této části projektu budou žáci již pracovat s konkrétními materiály 

(objektové učení, pamětní kniha, rodinné fotografie) a na základě vlastních poznatků 

budou analyzovat a srovnávat život na zámku Sychrov v 19. a 20. století. V průběhu 

celého projektu si každý žák bude vytvářet své vlastní portfolio, na základě kterého 

                                                
320 Přehledný popis projektu viz str. 134 
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na konci celého projektu ve skupinkách žáci vytvoří nástěnky na téma „Životní styl 

šlechty v 19. a 20. století na zámku Sychrov.“ 

Na samém začátku je však důležité, aby se žáci seznámili s celým projektem a 

uvědomili si kontext doby, ve které se budou pohybovat. Začátek projektu bude 

probíhat přímo na zámku Sychrov v místnosti, která slouží k vzdělávání průvodců. 

Velkou výhodou této místnosti je to, že je zde umístěn i mobiliář a inventář zámku 

Sychrov, takže žáci budou hned na začátku celého projektu v zámeckém prostředí, 

což je více přiblíží k dějinám zámku. Poté, co lektor seznámí žáky s osnovou 

projektu, bude pro žáky připraven první úkol, který se bude týkat toho, aby si žáci 

zopakovali historické události 19. a 20. století a uvědomili si kontext doby. Před žáky 

budou rozloženy kartičky s různými jmény osobností 19. a 20. století (např.: 

Napoleon Bonaparte, Ferdinand Dobrotivý, František Josef I., František Ferdinand 

d´Este, T. G. Masaryk…) Jedná se o jména osobností žákům dobře známá. Každý 

žák si, podle své preference, vybere jednu osobnost. Poté žák přijde k druhé 

hromádce, kde budou rozprostřeny barevné fotografie / obrazy stejných osobností. 

Úkolem žáka bude vybrat obrázek, na kterém je ta jeho osobnost a zamyslet se nad 

tím, kdo tato osoba byla. Poté, co všichni žáci budou mít vybranou osobnost i její 

portrét, nahlas řeknou, o koho se tedy jedná a časově zařadí osobnost do 1. či 2. 

poloviny 19. století nebo do 1. či 2. poloviny 20. století. Například: Žák si vybere 

osobu T. G. Masaryka, z druhé hromádky vybere jeho portrét a nahlas řekne: „Já jsem 

T. G. Masaryk a byl jsem první československý prezident.“ Jméno T. G. Masaryka 

žák zařadí do 1. poloviny 20. století. Touto aktivitou se žáci také sami (rovnoměrně) 

rozdělí do 4 skupin – 1. polovina 19. století, 2. polovina 19. století, 1. polovina 20. 

století, 2. polovina 20. století. Žáci se tedy rozdělí podle toho, jakou osobnost si 

vybrali. Do každé skupinky dá lektor koláž s obrázky z daného historického období 

a jednoduchý pracovní list s otázkami: „Jaké nejdůležitější události se v této polovině 

století odehrály na našem území?“ a „Jaké nejdůležitější události se v této polovině 

století odehrály v zahraničí?“ Žáci pracují ve skupince a koláž s obrázky jim slouží 

pouze jako nápověda. Úkolem žáků je tedy vzpomenout si na nejdůležitější mezníky 

dané poloviny 19. či 20. století a zapsat si je do pracovního listu. Poté, co žáci budou 

s úkolem hotovi, každá skupinka krátce bude prezentovat to, co se v daném 

historickém období událo. Cílem této aktivity je to, aby došlo u žáků k aktivaci 

dějepisných znalostí a to, aby si žáci uvědomili celkový kontext doby, jelikož další 
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úkoly budou zaměřené již jen na regionální dějiny a na zámek Sychrov. Nelze se 

věnovat dějinám zámku Sychrov, aniž by žáci nevěděli celkově o dané době. Úkol 

s tím, že žáci k jménu osobnosti hledají i obraz osobnosti jsem zařadila záměrně, 

jelikož často se setkávám ve školní praxi s tím, že žáci nejsou schopni poznat na 

obraze Františka Josefa I. či T. G. Masaryka. Proto tento úkol shledávám za důležitý. 

U každé aktivity žáci dostanou pracovní list, tabulku či obrázek, který si založí do 

portfolia. To jim pak bude sloužit k tomu, aby byli schopní vytvořit závěrečnou 

výstavu. V případě prvního úkolu žáci dostanu přehlednou tabulku jmen a událostí 

19. a 20. století, k dispozici budou mít také pracovní listy se svými poznámkami. 

Poté, co budou žáci seznámeni s tím, co se událo v 19. a 20. století, se již konkrétně 

budou věnovat regionálním dějinám a zámku Sychrov. Nejdříve proběhne krátká 

diskuze o tom, kde se vůbec nyní nacházíme, jestli někdo z žáků už na Sychrově byl, 

případně, jestli někdo ví něco o zámku či okolí. Bude následovat prohlídka 

zámeckých interiérů i míst, kde se běžně neprovází. Prohlídka bude přizpůsobena 

věkové kategorii žáků, nebude se tedy jednat o klasickou prohlídku zámku jako pro 

návštěvníky. Cílem prohlídky zámku je to, aby se žáci seznámili s historií zámku a 

aby si z prohlídky odnesli i nové vědomosti. Proto žáci na začátku prohlídky dostanou 

pracovní listy, které budou během prohlídky vyplňovat. Tyto pracovní listy alespoň 

částečně udrží pozornost žáků během prohlídky. Nejdříve lektor s žáky projde 

interiéry 19. století. Na základě informací z prohlídky žáci vyplní křížovku, ze které 

jim vyjde jméno nejvýznamnějšího majitele zámku Sychrov 19. století, kníže Kamil 

Rohan. Toto jméno bude pro žáky důležité v následujících aktivitách, proto jsem ho 

dala jako tajenku celé křížovky. Zámek Sychrov je krásnou ukázkou zámeckých 

interiérů 19. století, kde se téměř na každém kroku setkáváme s novogotikou. Proto 

je část pracovního listu věnována také novogotice. V poslední místnosti této 

prohlídkové trasy, Velká jídelna, je novogotika vidět nejlépe, proto se zde lektor 

s žáky na chvíli zastaví a úkolem žáků bude si tento styl, typický pro 19. století, dobře 

prohlédnout a namalovat si do pracovního listu nějaký novogotický prvek. Po této 

prohlídkové trase by mělo být žákům jasné, jak zámek Sychrov vypadal v 19. století 

a jak se na zámku v tomto století žilo. Následovat bude krátká prohlídka interiérů 20. 

století. Žáci se shromáždí na dlouhé chodbě, kde se mohou i posadit, a vyplní si kris 

– kros křížovku, ze které jim tentokrát vyjde jméno nejvýznamnějšího majitele zámku 

20. století, knížete JUDr. Alaina Rohana. S tímto jménem budou žáci opět pracovat 
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v dalších aktivitách. Během této prohlídky žáci navštíví koupelnu, kancelář, ložnici 

a salonek. V salonku pak lektor krátce seznámí žáky s rodinou JUDr. Alaina Rohana 

a úkolem žáků bude si dobře prohlédnout fotografie na stěnách, kde jsou zachyceny 

dcery posledního majitele, a vypsat si jejich jména.321 I s těmito jmény budou žáci 

později pracovat. Poslední místnost, kterou žáci navštíví, bude „Turecký stan“, kde 

uvidí fotografie, jak zámek vypadal ve 20. století v porovnání se stoletím 

devatenáctým. Lektor fotografie doplní komentářem o tom, k jakým stavebním 

úpravám došlo ve 20. století a proč. Žáci si tyto informace krátce zaznamenají do 

pracovního listu. Po této prohlídkové trase by si žáci měli udělat „obrázek“ o tom, 

jak to na zámku Sychrov vypadalo ve století dvacátém. Po prohlídce zámku se žáci 

opět shromáždí v pracovní místnosti, kde proběhne krátká diskuze o tom, co se žákům 

na zámku líbilo, nelíbilo, co je třeba překvapilo (elektřina, výtah, koupelny…) a jestli 

zaznamenali nějaké rozdíly v tom, jak se na zámku žilo v 19. a 20. století. Do 

portfolia si žáci vloží pracovní listy s obrázky „Zámek Sychrov v 19. století“ a 

„Zámek Sychrov ve 20. století.“ Mohou si tam vložit také poznámky z vlastního 

pozorování zámku, jaké rozdíly v životním stylu šlechty zaznamenali atd. 

Po těchto dvou aktivitách následuje přestávka na svačinu a osobní hygienu. Žáci se 

mohou také projít po okolí a zámeckém parku. Tato přestávka je důležitá z toho 

důvodu, aby si žáci odpočinuli a udrželi svoji pozornost i na následující úkoly. 

Po přestávce se žáci opět shromáždí s lektorem v pracovní místnosti. Po této fázi 

projektu by již žákům měly být jasné základní rozdíly v životě šlechty na zámku v 19. 

a ve 20. století. Pro žáky zde budou připravena čtyři stanoviště s různými úkoly. 

Žákům jednotlivá stanoviště budou vysvětlena a žáci se rovnoměrně, podle svých 

preferencí, rozřadí k jednotlivým stanovištím. Vzniknou tak čtyři větší skupiny, žáci 

se v rámci jedné skupiny mohou rozdělit do menších skupinek. Jedna z možností je, 

že žáci se budou věnovat jen tomu svému jednomu tématu a stanou se na toto téma 

„odborníky.“ Tuto možnost jsem při tvorbě projektu zvolila já. Druhá možnost je, 

pokud máme více času, že všichni žáci ve skupinách vystřídají všechna stanoviště. 

Na úkolech pak žáci pracují samostatně, jen s malou pomocí lektora. Práci ve skupině 

si řídí žáci sami. 

                                                
321 Jména dcer posledního majitele jsou napsána na fotografiích. 
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Na prvním stanovišti budou žáci ve skupinkách porovnávat, na základě objektového 

učení, jak vypadaly koupelny, ložnice, salonky a móda v 19. a 20. století. Lektor 

žákům vysvětlí princip úkolu. Žáci si jednotlivé místnosti prohlédli během 

prohlídkových tras, lektor je na ně během prohlídky vždy upozornil. V pracovní 

místnosti žáci pracují již jen s vybranými předměty, s fotografiemi těchto místností a 

s pracovním listem, na kterém najdou tabulku, kterou musí vyplnit. Do místnosti, kde 

žáci pracují, jsou přineseny i drobné věci z jednotlivých místností, například 

koupelová sada z 19. století, takže některé předměty si žáci mohou ještě podrobněji 

prohlédnout. Úkolem žáků je porovnat, jak místnost vypadala ve století 

devatenáctém, jak ve století dvacátém a najít v čem se jednotlivé místnosti liší. Poté, 

co žáci budou s úkolem hotovi, své poznatky prezentují ostatním skupinám. 

Následuje krátká diskuze na toto téma. Cílem tohoto úkolu je, aby si žáci do větší 

hloubky uvědomili rozdíly v životním stylu šlechty v 19. a 20. století. Záměrně jsem 

vybrala tato čtyři témata, jelikož místnosti si žáci mohli během prohlídky prohlédnout 

a jsou zde patrné největší rozdíly. Žáci mají k dispozici také úryvky z odborných 

publikací, které se váží obecně k tématu životního stylu šlechty v 19. a ve 20. století.  

Do svého portfolia si žáci vloží pracovní listy, které se vážou k tomuto tématu. 

Na dalších stanovištích se žáci již konkrétněji seznámí s osudy knížete Kamila 

Rohana a s osudy posledních majitelů zámku Sychrov. Žáci zde budou pracovat 

s pamětní knihou zámku Sychrov a s rodinnými fotografiemi. Během této fáze 

projektu bude využita především objektová a projektová výuka. 

V rámci dalšího úkolu seznámí lektor žáky s pamětní knihou zámku Sychrov, 

pamětní knihu žákům také ukáže, přečte žákům krátké úryvky z knihy. Následuje 

diskuze na téma, o co se vlastně jedná, proč byla tato kniha napsána, kdo ji psal, 

jakým jazykem je kniha psána atd. Celou diskuzi řídí lektor a žáci by po této diskuzi 

měli vědět základní informace o pamětní knize a o jejím smyslu. Skupina dostane 

český text,322 úryvek z pamětní knihy. Jejich úkolem bude si text ve skupině přečíst 

a krátce zodpovědět jednoduché otázky, které se vážou k textu. Tímto si žáci 

procvičují také schopnost porozumění textu. Lektor žákům s textem pomáhá. Poté, 

co si bude lektor jistý, že žáci textu rozumí, budou mít žáci čas na to, aby si připravili 

ve své skupině krátkou scénku, která se bude vázat k textu, k dispozici budou mít i 

rekvizity, kostýmy atd. Alternativou k divadlu je možnost vytvoření tzv. „živého 

                                                
322 Překlad Pamětní knihy zámku Sychrov, v originále je kniha psána německy. 
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obrazu.“ Texty jsou z pamětní knihy vybrané tak, aby reprezentovaly nejen život na 

zámku, ale aby také celkově přiblížily danou dobu. Jedním z textů je například příjezd 

císaře Františka Josefa I. a jeho přijetí na zámku Sychrov. Jeden žák ze skupiny se 

stane vypravěčem a text nahlas přečte, následuje krátká scénka žáků. Scénky jsou 

vybrány tak, aby co nejvíce odrážely dobu 19. století. Do svého portfolia si žáci založí 

úryvky z pamětní knihy. Je zde také možnost jednotlivé scénky natáčet na kameru a 

učitel může dále s tímto materiálem pracovat ve škole. Tento úkol se váže k životu 

na zámku Sychrov v 19. století.  

Následující úkol je věnován životu na zámku ve století dvacátém a posledním 

majitelům zámku Sychrov. V této skupině by měli být především žáci, kterým se 

během vlastního výzkumu podařilo zjistit co nejvíce informací o posledních 

majitelích zámku. Skupina dostane jednu fotografii, která zachycuje poslední 

majitele zámku Sychrov. Úkolem žáků bude na základě objektového učení fotografii 

analyzovat a interpretovat ji. Žáci budou mít k dispozici tabulku s otázkami, které jim 

práci s fotografií usnadní, jelikož musíme počítat s tím, že žáci s fotografiemi ve 

výuce moc nepracují. Během analýzy si žáci dělají poznámky do svých pracovních 

listů a poté své výsledky prezentují ostatním spolužákům. Následuje krátká diskuze, 

jak by fotografie nazvali a do jaké kategorie by je zařadili (rodinné fotografie, 

fotografie z cest…). Tyto kategorie reprezentují také životní styl šlechty ve 20. 

století. Poté budou mít žáci k dispozici balíček s dalšími fotografiemi a ty roztřídí do 

výše zmíněných kategorií. Žáci také říkají, proč fotografii dávají právě do této 

kategorie. Dále budou žáci pracovat, již samostatně, se vzpomínkami Josseline 

Rohan, dcery posledního majitele zámku Sychrov, JUDr. Alaina Rohana. Žáci budou 

mít k dispozici krátké úryvky z jejích vzpomínek, tyto úryvky vždy nahlas přečtou a 

přiřadí je k fotografiím a k výše zmíněným kategoriím. Následuje diskuze o tom, jaký 

byl tedy život na zámku ve 20. století, jak ten život na žáky působí, jaké byly záliby 

šlechty ve 20. století, jaké byly vztahy šlechty k zaměstnancům… Na tomto stanovišti 

žáci pracují s vlastními poznatky z výzkumu, který provedli před zahájením celého 

projektu. 

Z fotografií a vzpomínek Josseline Rohan vyplývá, že život na zámku byl téměř 

idylický a harmonický. Je tedy dost pravděpodobné, že takto to bude působit i na 

žáky. Proto je nutné se opět vrátit ke kontextu doby a v diskuzi se na žáky obrátit 

s otázkou, jestli 20. století bylo opravdu tak harmonické. Lektor se s žáky vrátí na 



78 

začátek celého projektu, kdy žáci přiřazovali jména a události k 1. polovině 20. 

století. Poté žáci budou společně s lektorem vytvářet časovou osu, budou zde vybrány 

ty nejdůležitější časové mezníky 1. poloviny 20. století, které měly dopad i na šlechtu. 

Tímto cvičením si žáci opět uvědomí celkový kontext doby. Lektor pak přečte další 

vzpomínky Josseline Rohan, kdy Josseline vzpomíná na jejich útěk ze zámku a na 

život po roce 1945. Do portfolia si žáci uloží danou fotografii a tabulku s analýzou a 

interpretací fotografie. Po tomto cvičení by si žáci měli uvědomit nejen, jak se žilo 

na zámku ve 20. století, ale také to, jaký dopad měla tato doba na šlechtu.  

Po skončení těchto úkolů bude následovat volná diskuze na téma, jaké rozdíly 

v životě na zámku Sychrov v 19. a ve 20. století žáci zaznamenali. Podobný úkol žáci 

absolvovali na začátku projektu, právě zde by mělo být asi nejvíce patrné, jak se 

změnilo historické myšlení žáků. Po diskuzi následuje tvorba informačního panelu, 

nástěnky s tématem „Životní styl šlechty na zámku Sychrov.“ Každá skupina tvoří 

malý plakát s tématem, na kterém během projektu pracovali. Z jednotlivých plakátů 

je vytvořen velký informační panel. Žáci mají při tvorbě plakátů k dispozici svá 

portfolia, kancelářské pomůcky, ale také vytištěné obrázky, vytištěné úryvky 

z pamětní knihy a vytištěné vzpomínky Josseline Rohan, se kterými mohou pracovat 

a lepit je do své práce. Výsledkem celého projektu bude tedy informační panel, který 

může být vytaven na zámku Sychrov v Návštěvnickém centru nebo mohou žáci 

uspořádat výstavu přímo ve své škole. 

Třetí, poslední, fáze projektu proběhne zhruba za týden od ukončení druhé fáze. Může 

být uskutečněna opět na zámku Sychrov a spojena třeba s návštěvou nedaleké 

Rohanské rodinné hrobky v Loukově. Je však možné tuto fázi uspořádat i ve škole. 

Náplní této fáze je diskuze a beseda s žáky. V této fázi je zhodnocen celý projekt, je 

ověřeno, co si žáci z projektu zapamatovali a co si z něj odnesli. Zároveň jsou v této 

fázi projektu propojeny vzpomínky na rod Rohanů se vzpomínkami pamětníků, které 

žáci získali před zahájením celého projektu.  

6.2 Realizace projektu323 

Edukační projekt „Životní styl šlechty na zámku Sychrov v 19. a ve 20. století“ je 

projekt zaměřený na výuku regionálních dějin, proto by měl být nejlépe realizován 

se školou ve spádové oblasti. 

                                                
323 Přehledná realizace projektu viz str. 135 



79 

6.2.1 Charakteristika školy 

Gymnázium Turnov bylo založeno v roce 1908, kdy zde byla otevřena první třída 

státní reálky na chlapecké škole. Během období Protektorátu Čechy a Morava 

obsadila německá vojska suterén školy a v lednu 1944 zde vznikla německá vojenská 

nemocnice. Po skončení druhé světové války se 22. a 23. září 1945 konalo slavnostní 

znovuotevření budovy, které bylo spojené se sjezdem bývalých žáků a profesorů. Od 

roku 1948 se stalo gymnázium čtyřletým, ve školním roce 1990–1991 se podařil 

návrat k víceletému gymnáziu, nejprve sedmiletému, pak osmiletému.  

V současné době na gymnáziu funguje osmiletý a čtyřletý studijní program, jehož 

cílem je připravit studenty pro vysokoškolské studium. Studenti se během studia 

postupně specializují na technické, přírodovědné nebo humanitní a jazykové 

zaměření pomocí systému seminářů již od 1. ročníku. Školní vzdělávací program 

klade především největší důraz na výuku jazyků – anglický, německý, francouzský a 

španělský jazyk.324 

6.2.2 Popis skupiny 

K účasti na projektu byla vybrána kvarta (třída 4. A). Třídu tvoří celkem 31 žáků. 

Projektu se celkově zúčastnili všichni žáci, ale bohužel během první fáze projektu 

bylo 6 žáků na lyžařském výcviku, takže zpočátku nebyly pracovní skupiny úplně 

kompletní.  

Před samotným zahájením projektu jsem se sešla s panem učitelem Mgr. Jiřím 

Maškem, který v této třídě učí dějepis již čtvrtým rokem, a společně jsme probrali to, 

jak třída funguje, jaký je zde kolektiv, vzájemné vztahy a jak jsou žáci zvyklí spolu 

pracovat ve skupinách. Tyto informace byly pro mě velmi důležité z toho důvodu, 

abych správně rozdělila žáky do pracovních skupin. Původně jsem myslela, že třídu 

rozdělím do čtyř základních větších skupin pomocí tzv. „losovátek“, tedy na základě 

náhodného výběru. Jelikož jsou však žáci ve věku, kdy ne všichni spolu ve třídě 

dokáží spolupracovat, rozdělili jsme s panem učitelem Maškem žáky tak, aby žáci 

spolu byli schopní jednat, komunikovat a také efektivně pracovat. Ve třídě se 

nevyskytují žádné „nebezpečné“ vztahy a většina žáků spolu dobře vychází. 

Aby edukace byla úspěšná, je potřeba znát vzdělávací potřeby toho, komu je určená. 

Práce s žáky v této věkové skupině klade poměrně velké nároky na edukační 

                                                
324 http://www.gytu.cz/postnuke/ (kontrola 1. 2. 2017) 
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programy. Lektoři výukových programů by se měli snažit vytvářet co nejvíce 

podnětné prostředí, motivovat žáky k vlastní iniciativě a k tomu, aby žáci sami hledali 

řešení problému. Je také potřeba podporovat jejich tvořivost a fantazii a vést je 

k sebereflexi.325 

6.2.3 Organizační příprava 

S teoretickou přípravou projektu jsem začala v květnu 2016. Od samotného začátku 

jsem bylo rozhodnutá připravit edukační projekt, který se bude odehrávat z velké 

části na zámku Sychrov, bude zaměřen regionálně a připraven pro žáky druhého 

stupně či gymnázia. Nejdříve jsem přemýšlela nad konkrétním tématem, které by 

žáky této věkové kategorie oslovilo. Při výběru tématu jsem vycházela i z osobního 

zájmu o zámek Sychrov, kde již deset let pracuji jako extérní průvodkyně, a o životní 

styl Rohanů na zámku Sychrov v 19. a zejména ve 20. století. Právě tímto tématem 

jsem se podrobně zabývala v bakalářské práci.326 Během svých praxí na základních a 

středních školách jsem měla možnost si ověřit, že žáky a studenty dějiny 

každodennosti velmi zajímají, proto konečná volba padla na téma porovnání 

životního stylu šlechty v 19. a ve 20. století na konkrétním příkladu zámku Sychrov 

a šlechtického rodu Rohanů. 

Nejprve jsem se s výše zmíněným tématem podrobně seznámila, prostudovala jsem 

dostupnou literaturu a zaměřila se na životní styl Rohanů na zámku Sychrov za 

působení knížete Kamila Rohana v 19. století a za JUDr. Alaina Rohana ve 20. 

století. Pro uskutečnění projektu jsem postupně sháněla vhodný materiál, kopii a 

překlad Pamětní knihy zámku Sychrov, kopie rodinných fotografií či vzpomínky 

pamětníků a sestavovala aktivity pro realizaci projektu. V rámci teoretické části jsem 

se seznámila i s různými typy výuky, které jsem chtěla během projektu využít. 

Jednalo se především o projektovou výuku, objektové učení a nový koncept 

podporující historické myšlení žáků s názvem „The Big Six historical thinking 

concepts.“ Na základě této přípravné fáze jsem vytvořila všechny potřebné pracovní 

listy a materiály. 

V září 2016 jsem se zaměřila na organizační zajištění projektu. Oslovila jsem 

Gymnázium Turnov, kde nabídka nejvíce zaujala pana učitele Mgr. Jiřího Maška, 

                                                
325 KOLEKTIV. Památky nás baví 2. Praha: Národní památkový ústav, 2015, s. 43 
326 KAŠIČKOVÁ, Veronika. „Poslední majitelé zámku Sychrov ve vzpomínkách pamětníků.“ Praha: 
Pedagogická fakulta Karlovy univerzity, bakalářská práce, 2015 
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který vyučuje dějepis ve třetím a čtvrtém ročníku osmiletého gymnázia. Společně 

s panem učitelem Maškem jsme vybrali pro účast na projektu kvartu (třídu 4. A), ve 

které je spousta žáků, kteří se o dějepis aktivně zajímají. Realizaci projektu jsme 

naplánovali na leden–únor 2017, na projektový týden, který každoročně ve škole 

probíhá. Pan učitel Mašek od samého začátku projekt podporoval a pomohl mi i 

s organizačním zajištěním. Sám pan magistr Mašek se osobně znal s Margaretou 

Kottulinsky, jednou z dcer posledního majitele zámku Sychrov JUDr. Alaina 

Rohana, byli blízcí přátelé, a tak i z tohoto důvodu se pan učitel do projektu aktivně 

zapojil. Organizační záležitosti jsem dohodla i se správou státního zámku Sychrov, 

která nám umožnila zámek navštívit a poskytla nám i pracovní prostory přímo v 

zámku. 

Na závěr příprav jsem přemýšlela nad tím, jak bude výsledný projekt žáků 

prezentován. Každý žák si v průběhu celého projektu bude doplňovat své portfolio, 

které mu v závěru projektu bude sloužit jako pomůcka k vytvoření finálních plakátů 

a výstavy. Zároveň si do tohoto portfolia žák zakládá výsledky svého bádání, 

pracovní listy a další materiály, se kterými žák během celého projektu pracuje. 

Portfolio žákovi zůstane a je důkazem o jeho práci. Zároveň žáci ve skupinách vytváří 

plakáty, které budou vystaveny nejdříve na státním zámku Sychrov, poté budou 

převezeny na Gymnázium Turnov, kde bude práce žáků také prezentována. 

Samotná realizace projektu proběhla na konci ledna a na začátku února 2017. Ještě 

před úvodní hodinou jsem se několikrát setkala s panem učitelem Maškem a společně 

jsme doladili celou koncepci projektu a jednotlivé aktivity, kterých se žáci v rámci 

projektu zúčastní. Projekt jsme také rozfázovali do jednotlivých částí.  

6.2.4 Realizace první části projektu 

Ještě před úvodní hodinou pan učitel Mašek žáky krátce seznámil s projektem a 

vysvětlil jim, proč se tohoto projektu zúčastní a jak toto téma zapadá do jeho výuky 

dějepisu. Žáci již v této době měli probrané celé 19. století a v lednu se již věnovali 

období po druhé světové válce. Pan učitel Mašek projekt využil k výuce dějin 

každodennosti 19. a 20. století. Tímto tématem se ve výuce zabýval jen velmi 

okrajově. Výhodou tedy bylo, že žáci již měli teoretické znalosti o období 19. a 

počátku 20. století. Tyto znalosti jsou totiž nesmírně důležité, aby byli žáci schopní 

vnímat celý projekt komplexně a dějiny zámku Sychrov tak zařadit do širších 

historických událostí. Celý projekt tak pěkně zapadl do výuky dějepisu v kvartě. Před 
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zahájením projektu pan učitel Mašek žákům zadal za domácí úkol zjistit si základní 

informace o zámku Sychrov. 

Na začátku ledna 2017 jsem navštívila Gymnázium Turnov, abych se seznámila 

s žáky kvarty, kteří se do projektu zapojí. V úvodní části hodiny jsem se žákům 

představila a vysvětlila jim, proč vytvářím tento projekt a požádala je o spolupráci. 

Každý z žáků se mi krátce představil, požádala jsem je také o to, aby mi sdělili své 

zájmy, koníčky a jejich vztah k dějepisu. Díky této fázi jsem s žáky navázala 

osobnější kontakt a získala tak představu o tom, co žáky zajímá. Na základě těchto 

zjištění jsem projekt uzpůsobila i zájmům těch, pro které dějepis není úplně záživným 

předmětem. Ve třídě bylo několik „biologů“, „hudebníků“ a „výtvarníků“, které 

dějepis moc nezajímal. Poměrně dost žáků se aktivně zajímá o biologii a účastní se i 

různých soutěží. Z tohoto důvodu jsem do projektu zařadila i přestávku, během které 

se žáci mohli jít projít do parku, ve kterém se nachází i světový unikát tzv. Rohanův 

buk. Žáci v rámci této přestávky mohli navštívit také pana sokolníka, který jim krátce 

představil místní dravce. Dále zde bylo spoustu žáků, kteří se věnují hudbě, proto pro 

tyto žáky zde byla připravená křížovka, která se týkala Antonína Dvořáka, který 

Sychrov několikrát navštívil a má zde i pamětní desku. Křížovka byla dobrovolná, 

ten kdo ji správně vyplnil, na památku dostal odznak Antonína Dvořáka. Poslední 

velkou skupinu tvořili žáci, kteří se věnují výtvarnému umění. Tito žáci měli možnost 

o přestávce navštívit výstavu obrazů „Medvědího klanu“ ve sklepení zámku Sychrov. 

Tyto aktivity byly zcela dobrovolné, žáci se jich ale s nadšením zúčastnili a při 

závěrečné reflexi vyzdvihovali právě propojení tohoto projektu i s aktivitami, které 

s dějepisem moc nesouvisí. Díky tomu došlo i k propojení dějepisu s dalšími 

vyučovacími předměty jako je biologie, výtvarná a hudební výchova. 

V druhé části hodiny mě především zajímalo, jestli žáci na Sychrově někdy již byli. 

Na mou otázku se přihlásila celá třída, což je pochopitelné, jelikož zámek Sychrov se 

nachází pár kilometrů od města Turnov. V této fázi hodiny jsme společně s žáky 

vytvářeli asociogram na tabuli, který se týkal toho, co vědí o zámku Sychrov. Žáci 

již předem měli zadaný za domácí úkol si nějaké informace o Sychrově zjistit. 

Střídavě tak chodili k tabuli a zapisovali na ní informace, které se jim podařilo získat. 

Zde mi šlo především o to, aby si žáci uvědomili, že Sychrov se nachází nedaleko 

města Turnov a je součástí jejich regionálních dějin. Žáci v této fázi pracovali aktivně 

a společně jsme se dobrali k jednotlivým bodům, které se k Sychrovu váží. Největší 
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pozornost byla věnována rodu Rohanů. Jeden žák, který má opravdu velký zájem o 

dějepis a dějepisu by se rád věnoval i v budoucnu, si dokonce dobrovolně připravil 

krátký referát o Rohanech, a tak právě on seznámil své spolužáky s tímto šlechtickým 

rodem. Po tomto úvodu jsem žáky podrobně seznámila s celým projektem a s tím, co 

je na zámku Sychrov bude čekat. Vytvořila jsem pro ně i krátkou anotaci celého 

projektu, kterou jsem jim rozdala. 

Závěrečná část hodiny byla věnována orální historii. Nejdříve jsem žákům vysvětlila, 

o co se vlastně jedná a poté proběhla krátká diskuze na toto téma. Vysvětleny byly 

hlavní principy orální historie a práce s pamětníky. Žákům byl zadán úkol, v rámci 

kterého měli zpovídat své dědečky, babičky a příbuzné a zjistit, jestli si někdo 

nepamatuje na poslední majitele zámku Sychrov. Úkolem žáků bylo si případné 

paměti zaznamenat. Na vlastní výzkum měli žáci čas celý měsíc. 

Na konci ledna 2017 proběhlo druhé setkání s žáky kvarty, které se opět uskutečnilo 

na Gymnáziu Turnov. Žáci již měli nějaké teoretické znalosti o dějinách zámku 

Sychrov, o rodu Rohanů, a i o celém konceptu samotného projektu. Proto jsem se 

rozhodla, že se již budu konkrétně věnovat životnímu stylu šlechty v 19. a 20. století. 

V této vyučovací hodině probíhala především tzv. skupinová výuka. Skupinovou 

výukou se rozumí práce žáků v menších skupinách, ve kterých žáci společně pracují 

na nějakém náročnějším úkolu.327 V tomto případě žáci pracovali ve čtyřech 

heterogenních skupinách, v každé skupině bylo 5–6 žáků.328 Každá skupina seděla 

v jednom rohu učebny. První dvě skupiny měly za úkol věnovat se životnímu stylu 

šlechty v 19. století, druhé dvě skupiny se věnovaly životu šlechty ve století 

dvacátém. V rámci skupiny žáci vytvářeli myšlenkovou mapu k danému tématu. Na 

zadaný úkol měli žáci čas 15 minut, nesměli však používat učebnici, zápisky ani 

internet. Při skupinové výuce má učitel roli poradce a pomocníka a dohlíží také na 

efektivitu činnosti skupin.329 V této fázi jsem žáky obcházela a radila jim, jak s tímto 

tématem pracovat. Pokládala jsem jim návodné otázky, jako například, jestli již měli 

na zámku tekoucí vodu, splachovací toaletu, elektřinu, jak vypadal všední život 

knížete na zámku v 19. či 20. století.330 Na začátku si žáci se zadaným úkolem 

nevěděli moc rady, ale díky těmto návodným otázkám pochopili, jak je myšlen 

                                                
327 ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2014, s. 111 
328 Obrázek 1 První fáze projektu, práce ve skupinách, životní styl šlechty 
329 ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2014, s. 111 
330 Obrázek 2 První fáze projektu, práce ve skupinách, životní styl šlechty 
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zmíněný životní styl šlechty. V rámci této skupinové práce jsem žákům kladla jen 

otázky k zamyšlení, nehodnotila jsem však jejich odpovědi. Po uplynulém čase si 

skupiny, které se zabývali 19. století, sedly dohromady a své myšlenky hromadně 

probraly. Stejně tak to bylo i u skupin, které se věnovaly 20. století. Zde jsem se 

snažila uplatnit metodu tzv. „sněhové koule“, neboli „nabalování“ vědomostí napříč 

skupinami. Poté jednotlivé skupiny prezentovaly své závěry a společně jsme 

hodnotili, jestli jsou jejich tvrzení pravdivá či nikoli.331 Z této aktivity vyplynulo, že 

žáci nemají moc velké ponětí o životním stylu šlechty v 19. a 20. století. Jejich 

představa byla značně zkreslená, a to jak pro 19. století, tak i pro 20. století. Často 

žáci popisovali typ „pohádkové princezny.“ Objevovala se zde tvrzení jako například 

„nosily jen překrásné šaty s velkými spodničkami“, „měly bohaté šperky“, „nemuseli 

nic dělat“ nebo „čekali jen na svého prince.“ Záměrně jsem na začátku hodiny 

nezvolila aktivitu, ve které bychom se společně věnovali dobovému kontextu a 

zařazení tématu do dějin obecně. Žáci si pravděpodobně ani neuvědomili dobu, o 

které mají přemýšlet, jelikož zde byla i tvrzení typu „spali v polosedě kvůli vlasům“, 

„měli prevéty“, „žili na hradě“, „měli dvorní dámy“, „hygiena byla děsná.“ 

Celkově žáci nedokázali odlišit rozdíly v životním stylu šlechty v 19. a ve 20. století, 

obecně vnímali šlechtu, jako šlechtu, která je „bohatá“, „má spoustu služebnictva“, 

„pořádá samé plesy, na kterých dámy nosí nadýchané šaty s korzetem“, „pánové se 

věnují jen lovu, hrají šachy a kouří doutníky.“ Žáci byli překvapení, že na zámku ve 

20. století měli splachovací toaletu, teplou a studenou vodu, elektřinu či výtah. Byla 

zde však i tvrzení správná, se kterými jsme mohli dále pracovat jako například 

„cestování“, „domácí vzdělávání“, „romantismus“, „psaní si deníků“, „čtení knih“, 

„rodinné fotografie…“ Celá aktivita je pěknou ukázkou tzv. „mýtu neexistující 

šlechty“, kterému se věnuje Radmila Švaříčková Slabáková. Ta se ve svých pracích 

zabývá otázkou, co se nám vybaví, když se řekne šlechta. Pro jednoho jsou to právě 

pohádkové postavy, pro druhého je to pouze „lupičská a zbohatlá vrstva, nadřazená 

ostatním.“332 Podobné názory jsem zaznamenala i v této třídě. Tuto aktivu jsem 

záměrně zařadila na začátek celého projektu z toho důvodu, že bych ráda vyzkoušela 

již zmíněný koncept podpory a rozvoje historického myšlení žáků. Během tohoto 

                                                
331 Obrázek 4 První fáze projektu, životní styl šlechty v 19. a ve 20. století 
332 ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila. Mýtus šlechty u nás a v nás. Praha: Lidové noviny, 

2012, s. 49–59 
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cvičení se ukázalo, že mínění o šlechtě mají žáci poměrně zkreslené. Tento jejich 

pohled by se měl postupně měnit v průběhu celého projektu. Na konec projektu bude 

zařazen obdobný úkol, na kterém by se mělo ukázat, jestli a jak se historické myšlení 

žáků proměnilo. 

Následující vyučovací hodinu dějepisu jsme věnovali vzpomínkám pamětníků. Žáci 

na svůj výzkum a zpovídání svých babiček, dědečků a příbuzných měli měsíc čas. Na 

začátku hodiny jsme si sedli do kruhu a nejdříve proběhla krátká diskuze na téma, jak 

se žákům dařilo, koho zpovídali, jak postupovali atd. Poté jsme se již věnovali 

konkrétně jednotlivým vzpomínkám. Většina žáků, i přes to, že se pokusili něco 

zjistit, přišla bohužel s odpovědí, že jejich rodina Rohany neznala. Nejčastější 

odpovědi byly „Naše rodina Rohany neznala.“, „Moji prarodiče se s Rohany nikdy 

nesetkali.“, „Moje rodina se nikdy nesetkala s příslušníky rodu Rohanů.“ Tyto 

odpovědi jsou pochopitelné, nečekala jsem, že každý přinese nějakou vzpomínku na 

poslední majitele zámku Sychrov. U většiny žáků však byl problém, že se ptali pouze 

svých rodičů, nikoli prarodičů. Proto tento úkol zůstal i nadále otevřený, žáci slíbili, 

že se zastaví i u prarodičů a pokusí se zjistit více informací. I tak se ve třídě objevily 

tři pěkné vzpomínky na poslední majitele. Jedna se týkala vzpomínek na Margaretu 

Kottulinsky, která v rámci spolku přátel zámku Sychrov pracovala s dědečkem jedné 

žákyně. Dědeček jednoho žáka se setkal také s Margaretou Kottulinsky, když 

opravoval rohanskou rodinnou hrobku v Loukově. Nejcennější je však vzpomínka 

žákyně, jejíž pradědeček byl pekařem a každý den vozil chléb na zámek. „Nikdo 

v okolí nepekl tak dobrý chléb, proto se stal pan Josef Vágner dvorním dodavatelem 

chleba pro panství Rohanů na Sychrově. Chleba vozil na zámek pravidelně bryčkou 

s koněm, kterému říkali Fricek. V zimě byla bryčka na velkých saních. Prý v té době 

bylo strašně moc sněhu. Odtamtud pokračoval přes zahrady rovně cestou, které se 

říkalo Rohanka, do Jenišovic. Tam byl také pekař, ale chléb od pradědy byl 

očekávaný. Škoda, že se jeho tajný recept nezachoval. Ještě jedna taková vzpomínka. 

Když jel zámeckým parkem, tak mu do bryčky naskakovaly zezadu princezničky. Po 

ránu prý měly dlouhé šaty urousané od rosy a šup na vůz. Ty velké slečny vyskočily 

a vezly se, ty nejmladší běžely plačící za nimi. Praděda ale zastavil, velké musely dolů 

a ty malé princezny posadil a kousek svezl. Chůva běžela za princeznami a zlobila se 
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na ně, Přesto pokaždé, když přijel pekař, tak na něho čekaly a vše se odehrávalo 

znovu.“ 333 

Jelikož pan učitel Mašek se osobně znal také s Margaretou Kottulinsky, stal se naším 

pamětníkem a žákům vyprávěl o jejím životě, o tom jak ji a její rodinu navštěvoval 

v Rakousku v Attersee či o tom, jak i on opravoval rohanskou rodinnou hrobku 

v Loukově. Žáci v rámci diskuze panu učiteli kladli i různé otázky, které je k tomuto 

tématu napadli.334 

V rámci první přípravné fáze projektu se žáci v základech seznámili s dějinami 

zámku Sychrov a s rodem Rohanů. Byli obeznámeni s průběhem edukačního 

projektu na zámku Sychrov a vyzkoušeli si práci s pamětníky. Jelikož ne všichni žáci 

zpovídali své prarodiče, tak na tento úkol měli ještě dva týdny čas, do zahájení 

projektu na zámku Sychrov. Se vzpomínkami pamětníků se pracuje i v druhé fázi 

projektu. Žáci si vyzkoušeli i první aktivitu, na které jsem měla možnost si ověřit, co 

žáci ví a neví o životním stylu šlechty v 19. a ve 20. století. 

6.2.5 Realizace druhé části projektu 

Druhá fáze projektu proběhla začátkem února na státním zámku Sychrov. Žáci přijeli 

na zámek s panem učitelem Mgr. Jiřím Maškem kolem deváté ráno, na zámek šli od 

vlakového nádraží, proto jsme projektový den zahájili nejdříve v návštěvnickém 

centru, kde si žáci mohli chvíli odpočinout a nabídnout si občerstvení. Po krátké 

pauze jsme se přesunuli přímo do zámku, do velkého Alainova sálu, kde probíhala 

velká část celého projektu. Žáci již z předchozích hodin byli seznámeni s koncepcí a 

myšlenkou projektu.335 Na začátek jsem žákům rozdala desky s úvodním listem 

k celému projektu. Do těchto desek jsem žákům již předem založila jejich domácí 

úkoly, které se týkaly pamětí na poslední majitele zámku Sychrov. Žáci si pak do 

nich vložili i své poznámky z první fáze projektu. Do tohoto portfolia si žáci během 

celého projektu zakládali splněné úkoly.336  

                                                
333 Vzpomínka, kterou žákyni kvarty vyprávěl její dědeček o svém otci. Žákyně mi tuto vzpomínku 
odevzdala v této podobě písemně, vzpomínku spolužákům sama převyprávěla. 
334 Obrázek 3 První fáze projektu, orální historie, beseda s pamětníkem Mgr. Jiřím Maškem 
335 Obrázek 5 Pracovní místnost, státní zámek Sychrov 
336 Obrázek 6 Připravené materiály na tvorbu plakátů 
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6.2.5.1 Historický kontext 

Na začátek projektového dne jsem se rozhodla zařadit aktivitu, na základě které, by 

si žáci uvědomili celkový kontext doby 19. a 20. století. Tuto aktivitu jsem 

realizovala z toho důvodu, že v rámci první fáze projektu mi žáci říkali, že na začátku 

20. století šlechtičny spaly vpolosedě, nosily široké krinolíny atd. Z toho jsem získala 

dojem, že si žáci dané téma nedokázali spojit s historickými událostmi. V rámci první 

aktivity si každý žák vybral jedno jméno osobnosti z 19. či 20. století.337 Jména jsem 

vybrala taková, aby byla pro žáky známá a aby si jméno dokázali spojit i s určitou 

dobou, situací či událostí. Do výběru jsem zařadila i jména z druhé poloviny 20. 

století. Toto období žáci sice ještě neprobírali, ale i tak dokázali o daných 

osobnostech alespoň v základu krátce pohovořit. Když byla jména rozebraná, úkolem 

žáků bylo z hromádky portrétů a fotografií vybrat příslušný obrázek ke jménu, které 

si předtím vybrali.338 S tímto úkolem měli žáci trochu problém, ale dokázali spolu 

v rámci celé třídy pěkně spolupracovat, a nakonec vylučovací metodou každý získal 

správný portrét. Portréty Napoleona, Františka Josefa I., Alžběty Bavorské, Lenina, 

Hitlera či Stalina byly žákům známé. Ale u národních obrozenců a českých umělců 

měli žáci s přiřazením ke jménu problémy. Následovala krátká prezentace 

jednotlivých osobností, přičemž žáci měli být v roli dané osobnosti a krátce o sobě 

pohovořit. Příklad jedné žákyně: „Jmenuji se František Ferdinand d´Este a jsem 

následníkem trůnu. Moje manželka se jmenuje Žofie Chotková a v Sarajevu na nás 

byl spáchán atentát, který byl záminkou pro vypuknutí první světové války.“ Znalosti 

žáků odpovídaly gymnaziální úrovni. Dalším úkolem prezentujícího žáka bylo 

zařadit osobnost do 1. či 2. poloviny 19. nebo 20. století.339 Tím vznikly čtyři 

skupinky, ve kterých žáci pracovali v druhé části tohoto úkolu. Skupiny byly 

rozdělené na 1. a 2. polovinu 19. století a 1. a 2. polovinu 20. století. Každá skupina 

se posadila k jednomu pracovnímu stolu a dostala příslušnou zalaminovanou koláž 

s obrázky a fotografiemi osobností či událostí dané poloviny století.340 Úkolem 

skupin bylo sepsat nejvýznamnější události daného období v českých zemích a ve 

                                                
337 Napoleon Bonaparte, Klemes Wenzel Metternich, Ferdinand Dobrotivý, Josef Jungmann, Karel 
Hynek Mácha, František Palacký, Josef Kajetán Tyl, František Josef I., Alžběta Bavorská, Alexandr 
Bach, František Ladislav Rieger, Jan Neruda, Antonín Dvořák, Otto von Bismarck, Vilém II., 
František Ferdinand d´Este, Lenin, T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Benito Mussolini, Adolf Hitler, 
Stalin, Reinhard Heydrich, Jan Kubiš, Josef Gabčík, Klement Gottwald, Milada Horáková, Alexandr 
Dubček, Gustáv Husák, Václav Havel 
338 Obrázek 9 Historický kontext 
339 Obrázek 10 Historický kontext 
340 Obrázek 8 Ukázka koláže 
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světě. Skupiny jsem nechala pracovat samostatně, obcházela jsem je a kontrolovala 

jejich činnost, případně zodpovídala na jejich dotazy. V rámci tohoto úkolu byli 

zapojení všichni žáci a jejich znalosti byli poměrně hluboké.341 Po uplynulém čase 

každá skupina krátce prezentovala zbytku třídy své výsledky. Po každé prezentaci 

proběhla krátká diskuze, ve které žáci z ostatních skupin doplňovali odprezentované 

téma. Do portfolií si žáci vložili jméno a fotografii „své“ osobnosti a poznámky, které 

se udělali během tohoto úkolu. Já jim pak ještě rozdala přehlednou tabulku 

nejdůležitějších jmen a událostí 19. a 20. století. Po této aktivitě proběhla krátká 

diskuze na téma, jestli tato aktivita pro žáky měla smysl. Žáci se shodli na tom, že 

ano a sami se začali opravovat a říkat, že jim vůbec nedošlo, že když ve 20. století 

byla 2. světová válka, že na zámku asi už nežili jako ve středověku. „Jo tak to už asi 

fakt neměli prevéty, co?“ Tato aktivita trvala celkem 60 minut.  

6.2.5.2 Historická exkurze 

Po krátké přestávce jsem žákům rozdala pracovní listy „Zámek Sychrov v 19. století“ 

a „Zámek Sychrov ve 20. století.“342 Na základě těchto pracovních listů získali žáci 

základní znalosti o Sychrově v 19. a ve 20. století. S těmito pracovními listy jsme se 

společně vydali na prohlídku zámku. Úkolem žáků bylo během prohlídky vyplnit 

pracovní listy. Prohlídku jsem pojala netradičně, s žáky jsem nejdříve prošla interiéry 

19. století a poté místnosti 20. století.343 Podívali jsme se i do míst, které jsou 

návštěvníkům běžně uzavřené. Během prohlídky měli žáci i řadu dotazů, stejně tak i 

já jsem výklad prokládala otázkami a hádankami na žáky.344 Měli jsme štěstí, že na 

části zámku právě probíhala rekonstrukce místností a podlah, takže se žáci mohli 

podívat i na práci restaurátorů, která je velice zaujala. Pan restaurátor o své práci 

žákům krátce povyprávěl. Tato část sice původně plánovaná nebyla, ale žáci tak 

získali představu o tom, jak se dneska o památky pečuje. S vyplněním pracovních 

listů neměli žáci problém, nejvíce je bavilo malovat novogotické prvky ve velké 

jídelně a ze stěny plné rodinných fotografií zjišťovat jména dcer posledního majitele 

zámku JUDr. Alaina Rohana. Časově jsme exkurzi zvládli za 80 minut, což bylo o 

20 minut více, než jsem původně plánovala, s žáky jsem se zdržela na zmíněné krátké 

debatě s restaurátorem. Tuto část projektu žáci hodnotili pozitivně, zejména se jim 

                                                
341 Obrázek 11 Historický kontext, práce ve skupinách 
342 Ukázka pracovního listu viz přílohy 
343 Obrázek 13 Historická exkurze 
344 Obrázek 14 Historická exkurze 
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líbili prostory, kam by se normálně nemohli podívat. Po prohlídce zámku jsme se 

všichni sešli opět v pracovní místnosti, kde proběhla krátká kontrola pracovních listů. 

Pracovní listy si žáci opět založili do svých portfolií. 

Po dopoledním programu následovala pauza na oběd a dobrovolné aktivity, kterých 

se žáci mohli zúčastnit. Jednalo se o prohlídku zámeckého parku, ukázku dravců, 

výstavu obrazů „Medvědího klanu“ v podzemních prostorách zámku či o křížovku, 

která se týkala života Antonína Dvořáka, který v 19. století Sychrov několikrát 

navštívil a zde také tvořil. Mile mě překvapilo, že většina žáků se aktivit po obědě 

zúčastnila a hodnotila je kladně. „Bylo strašně fajn, že jsme měli čas si to tu projít i 

sami.“ „Pěkně jsem si odpočinula a něco jsem se i přiučila.“ „Zámky mě moc 

nebavej, ale miluju přírodu a park je tady vopravdu nádhernej!“ 

Po obědě a krátkém odpočinku jsme se přesunuli do druhé půlky projektu, která již 

směřovala k samostatné práci žáků a tvorbě plakátů. Na začátku jsem žáky seznámila 

s jednotlivými úkoly a žáci měli možnost sami se rozhodnout, jakému úkolu se budou 

věnovat. Upozornila jsem je i na to, jak velké by měly být jednotlivé skupiny. Každý 

žák si tak mohl vybrat téma, které ho zaujalo. Mile mě překvapilo, že se žáci rychle 

dokázali sami rozdělit do skupin a nevznikl žádný problém. V případě konfliktů jsme 

byli připravení s panem učitelem Maškem žáky rozdělit do předem připravených 

skupin. Já jsem však chtěla dát žákům na výběr, aby se každý mohl zabývat tím, co 

ho nejvíce bude bavit. Úkolem žáků pak bylo ve skupině si rozdělit práci, zpracovat 

daný úkol, vytvořit plakát či plakáty k danému tématu a připravit si krátkou 

prezentaci. Prezentace se týkala zvoleného úkolu a také toho, jak si žáci práci ve 

skupině rozdělili a jak postupovali a spolupracovali. 

6.2.5.3 Práce první skupiny 

První skupina pracovala s odbornou a populárně naučnou literaturou, která se týkala 

dějin zámku Sychrov, historie rodu Rohanů a životního stylu šlechty v 19. a 20. 

století.345 Skupina měla k dispozici i okopírované krátké úryvky ze života šlechty, 

dobové fotografie atd. Úkolem této skupiny bylo libovolným způsobem pojmout 

téma životního stylu Rohanů na zámku Sychrov. Žáci se v rámci skupiny rozdělili do 

dvojic, někdo pracoval samostatně. Výsledkem této skupiny bylo vytvoření čtyř 

plakátů. První plakát se zaměřoval na dějiny zámku Sychrov, druhý se věnoval 

                                                
345 Obrázek 15 Práce první skupiny 
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majitelům zámku Sychrov, třetí plakát byl věnován životnímu stylu šlechty v 19. 

století, čtvrtý se pak zaměřil na životní styl šlechty ve 20. století.346 Velkou pozornost 

žáci kladli na dějiny každodennosti. 

6.2.5.4 Práce druhé skupiny 

Druhá skupina pracovala metodou objektového učení, tedy s artefakty hmotné 

povahy, které jim zajistily smyslovou interakci s muzejními exponáty. Úkolem této 

skupiny bylo porovnat interiéry a módu 19. a 20. století. Konkrétně se jednalo o 

porovnání koupelen, ložnic a salónků.347 Žáci jednotlivé místnosti navštívili již 

v rámci exkurze. Jelikož naše pracovní místnost se nacházela v Bertině křídle zámku, 

kde jsou k vidění místnosti 20. století, měli žáci možnost pracovat i přímo 

v interiérech. V pracovní místnosti měli žáci k dispozici barevné fotografie 

vybraných interiérů, fotografie detailů z jednotlivých místností a vybrané exponáty. 

Z koupelny si žáci mohli podrobně prohlédnout porcelánovou mycí soupravu z 19. 

století (pouzdro na zubní kartáček, misku na mýdlo, nočník), z ložnice lampu, 

růžence, modlitební knihu a další drobné předměty, ze salonku porcelánový servis na 

čaj a z módy si mohli prohlédnout šaty dcer posledního majitele zámku. Žáci chápali, 

že se jedná o staré exponáty a ohleduplně se k nim chovali. Dále měli k dispozici 

tabulku na pracovních listech, kde se jednak mohli zabývat předměty denní potřeby, 

jednak také interiéry a módou obecně. Na základě návodných otázek, které se týkaly 

fyzických vlastností, konstrukce, funkce, designu a hodnoty, porovnávali předměty a 

interiéry z 19. a z 20. století. V této skupině byli převážně chlapci, kteří se v rámci 

skupiny rozdělili na čtyři menší skupinky po dvojicích. Každá dvojice se zaměřila na 

jedno téma, koupelna, ložnice, salonek, móda. Práci na zadaném úkolu mohli 

pojmout, jak jen chtěli. Skupina, která se zabývala koupelnou, se zaměřila na 

předměty, které měla k dispozici. Všimli si například, že porcelánová mycí souprava 

je zdobená knížecí korunkou a písmenem R, vydedukovali správně, že se jedná o 

označení rodu Rohanů a zjistili, že je zde nápis Sichrow. Dále porovnávali koupelnu 

19. a 20. století na základě fotografií. Skupina zabývající se salonkem pracovala 

pouze s fotografiemi a přinesené předměty si jen prohlédli. Další skupina pracovala 

přímo v interiéru ložnice 20. století a s sebou si vzali fotografie ložnice z 19. století. 

K této skupině se přidala i poslední skupina zabývající se módou, jelikož v ložnici 
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byly vystavené zmíněné šaty. Některé skupiny používaly pracovní listy s návodnými 

otázkami, některé si dělali vlastní poznámky. Žáci si často interiéry a předměty sami 

fotografovali na mobil a pracovali pak i se svými vlastními fotografiemi. Po 

uplynulém čase se části skupiny opět sešly a navzájem si řekly, jaké rozdíly 

zaznamenaly, co mají interiéry 19. století a co místnosti 20. století společné, co je 

naopak odlišné. Do práce žáků jsem nezasahovala, jen jsem poslouchala jejich 

výpovědi. Žáci v této skupině pracovali svědomitě a všímali si i detailů, jako je 

obložení stěn, výzdoba, dekorativnost a zdobnost atd. Po splnění úkolu se žáci 

dohodli na tom, že nejlepší bude, když zůstanou ve stejných skupinách a každá 

skupina vyrobí jeden plakát. V rámci této skupiny vznikly čtyři plakáty, každý byl 

zaměřen na porovnání daného interiéru a módy. Žáci z připravených materiálů 

vystříhali fotografie jednotlivých interiérů, které vlepili na plakáty a pod fotografie 

napsali základní rozdíly mezi interiéry 19. a 20. století.348 Ostatní materiály, vlastní 

poznámky, připravené pracovní listy, fotografie atd. si založili do svého portfolia. 

6.2.5.5 Práce třetí skupiny 

Třetí skupina pracovala s pamětní knihou zámku Sychrov z 19. století.349 Nejdříve 

jsem žákům ukázala pamětní knihu, sami si ji pak mohli prohlédnout. Nejvíce žáky 

zaujalo, že s knihou museli pracovat v rukavičkách a čtení starého textu. Úkolem 

žáků bylo zamyslet se nad tím, proč se tato kniha psala, kdo ji psal, jakým jazykem 

atd. K dispozici pak měli čtyři ukázky z pamětní knihy přeložené do českého jazyka. 

Žáci si ukázky přečetli, k ukázkám měli také doprovodné úkoly. V této části úkolu 

šlo především o čtení textu s porozuměním. Následně si žáci měli vybrat libovolný 

počet ukázek a připravit si krátkou scénku. Byly zde připravené i různé rekvizity, 

kostýmy atd. Žáci se nakonec rozhodli nic z toho nepoužít a vše znázornit pouze 

pomocí pohybů a těl. V této skupině byli převážně žáci, kteří navštěvují dramatický 

kroužek, takže zinscenování scénky pro ně nebylo problém. Všichni žáci pracovali 

v jedné skupině a nejdříve si vytvořili osnovu divadla. Vybrali si jednu scénku z 19. 

století, a to příjezd císaře Františka Josefa I. na zámek Sychrov, jeho uvítání knížetem 

Kamilem Rohanem a Adélou z Löwensteinu a císařovu procházku zámeckým 

parkem. Divadelní scénku pojali opravdu zábavně, přitom se stále drželi pamětí 

z Pamětní knihy zámku Sychrov. Až konec scénky si vymysleli vlastní, kdy na císaře 
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zaútočila lidožravá květina. Všichni se ale zasmáli a všem bylo jasné, že jde o vtip. I 

tato skupina po uplynulém čase měla vytvořit plakát. Nejdříve nevěděli, co na plakát 

budou psát, nakonec se rozhodli, že na jednu stranu napíší, že zámek Sychrov 

navštívil císař František Josef I., zapsali průběh návštěvy a plakát ozdobili obrazem 

císaře. Na druhou stranu plakátu napsali osnovu divadla, které zinscenovali.350 Krátké 

divadelní představení jsem žákům natočila a poslala, téma se jim líbilo a chtěli ho 

dále rozpracovat v dramatickém kroužku.351 

6.2.5.6 Práce čtvrté skupiny 

Poslední skupina se věnovala všednímu životu na zámku Sychrov ve 20. století.352 I 

tato skupina pracovala částečně metodou objektového učení, konkrétně pracovali 

s rodinnými fotografiemi posledních majitelů zámku Sychrov. K dispozici měla tato 

skupina kopie fotografií a tabulku s návodnými otázkami, jak jednotlivé fotografie 

mohou analyzovat. Žáci v této části projektu pracovali přímo v salonku, kde visí 

originály těchto fotografií, k dispozici měli i kopie fotografií. Žáci dostali také úryvky 

z pamětí Josseline Rohan, opět bylo pouze na žácích, jak toto téma pojmou. Nejdříve 

si žáci prohlédli fotografie, poté se rozdělili do dvou skupin. První skupina 

analyzovala fotografie na základě doprovodné tabulky, druhá skupina se věnovala 

vzpomínkám Josseline Rohan. Žáci spolu v této skupině pěkně spolupracovali a 

výsledkem bylo propojení fotografií s úryvky ze vzpomínek. Fotografie si rozdělili 

do několika skupin, podle toho, co fotografie znázorňovaly a kde to bylo možné, 

přiřadili k fotografii vzpomínku. Tento nápad, vzájemné propojení fotografií a 

vzpomínek, mě velmi zaujal. Fotografie a vzpomínky, které se jim nejvíce líbili, 

vybrali a nalepili na plakát.353 

6.2.5.7 Tvorba plakátů 

Na jednotlivé úkoly a tvorbu plakátů měly skupiny celkem 1, 5 hodiny, časová dotace 

byla dostačující. Plánovala jsem, že zhruba 45 minut budou žáci pracovat na svém 

výzkumu, 45 minut budou tvořit plakát. Do práce žáků jsem v této části projektu 

vůbec nezasahovala, jen jsem jejich práci pozorovala a upozorňovala jsem je na čas. 

Žáci pracovali aktivně, měli možnost pracovat v autentickém prostředí s hmotnými i 
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písemnými prameny, což v závěrečné reflexi vyzdvihovali. Každá skupina měla dané 

přibližné téma projektu, kterému se měla věnovat. K dispozici měly všechny skupiny 

odbornou literaturu, hmotné i písemné památky, fotografie, obrázky, paměti, 

vzpomínky atd. To, jak pojmou dané téma, záleželo pouze na jednotlivých skupinách. 

Na pracovním stole si každý mohl půjčit potřeby, které potřebovali k tvorbě plakátů, 

jako například barevné čtvrtky, papíry, tužky, pastelky, fixy, lepidla, nůžky, 

nakopírované barevné obrázky, fotografie atd. Původně jsem měla v plánu, že 

jednotlivé plakáty nalepíme na velké čtvrtky, ze kterých vzniknou výstavní panely, 

žáci však chtěli, aby plakáty byly samostatné, napadlo je, že je rozvěsí po škole. Po 

uplynulém čase, následovala krátká přestávka a poté každá skupina krátce 

prezentovala své závěry. V rámci prezentace žáci hovořili o tom, jak si práci ve 

skupině rozdělili a o daném tématu. Po jednotlivých prezentacích jsme se přesunuli 

do návštěvnického centra zámku Sychrov. Zde žáci měli za úkol vymyslet, jak budou 

jejich plakáty vystaveny. Brzo se celá třída shodla na tom, že zde napnou provázek a 

pomocí kolíčků jednotlivé plakáty k němu připnou. Nápad jsme ihned realizovali. 

Stálí kolegové ze zámku Sychrov si plakáty přišli prohlédnout, žáci jim při tvorbě 

výstavy odpovídali i na různé otázky. Výstava těchto plakátů byla k vidění na zámku 

zhruba týden, do závěrečné fáze projektu, pak výstava putovala na Gymnázium 

Turnov. 

Na závěr projektového dne, který jsme strávili na Sychrově, proběhla krátká reflexe 

celého dne. S žáky jsem si sedla do kruhu a požádala je, aby mi řekli, co se jim na 

projektu líbilo a co ne. Žáci byli opravdu otevření a den hodnotili velmi kladně. 

Většině žáků se líbilo, že mohli navštívit místa na zámku, která dle slov jednoho žáka 

nevypadala „vůbec zámecky“, jelikož v nich probíhal úklid nebo rekonstrukce. 

„Líbilo se mi vidět i zámek z jiného pohledu, nejen ty místnosti, ale to, jak se vlastně 

zámek dneska spravuje.“ Kladně hodnotili i polední dobrovolné aktivity, při kterých 

měli možnost si od celého projektu odpočinout. To, že si sami mohli vybrat úkol, 

který budou zpracovávat, hodnotili také pozitivně. „Bála jsem se, že budu muset hrát 

to divadlo, nerada vystupuju před třídou, jsem introvert a radši si něco dělám sama, 

proto jsem si zvolila práci s literaturou.“ Já osobně celý den hodnotím velmi 

pozitivně, s žáky byla výborná spolupráce, všichni se aktivně zapojili, během dne 

jsem nemusela řešit žádný problém. S výsledky práce žáků jsem byla také velmi 

spokojená, možná jen u druhé skupiny, která se zabývala porovnáváním interiérů, 
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mohly vzniknout „trochu lepší“ plakáty. Ne všechno, co si žáci zapsali a vložili do 

své složky, se nakonec objevilo na plakátu, což si myslím, že je trochu škoda. 

Na závěr jsem se s žáky rozloučila, poděkovala jim za účast na projektu a doprovodila 

je na vlakové nádraží.  

6.2.6 Realizace třetí části projektu 

Třetí část projektu navazuje z velké části na první část projektu a proběhla na státním 

zámku Sychrov, týden po ukončení druhé fáze projektu. 

Opět jsme se sešli v pracovní místnosti, kde se žáci rozdělili do původních čtyř skupin 

z první fáze projektu. Žákům jsem rozdala barevné čtvrtky a jejich úkolem bylo 

napsat, co si vybaví, když se jim řekne životní styl šlechty v 19. a ve 20. století. Žáci 

se do úkolu rychle pustili, neměli žádné problémy tento úkol splnit. Tentokrát jejich 

odpovědi byly správné a věcné. Objevily se zde odpovědi jako například: „Šlechta 

v 19. století v zimě trávila čas ve svém zimním paláci, kde často pořádala bály či 

velké hostiny. V létě šlechta jezdila do lázní, například do Karlových Varů a čas 

trávila na svém letním sídle. Zábavou šlechtice 19. století byl lov, jízda na koni, šerm, 

ale i jiné sporty jako například turistika.“, „Děti ze šlechtických rodin měly v 19. 

století kojné, chůvy, vychovatelky a domácí učitelky. Učily se zejména cizím jazykům, 

jako byla němčina a francouzština.“, „ V místnostech 19. století převládala zdobnost 

a na Sychrově styl novogotiky.“, „Ve 20. století zasáhla šlechtu pozemková reforma, 

díky které přišli o velkou část majetku.“, „Zámek ve 20. století byl již elektrifikován, 

byla zde teplá i studená voda, moderní koupelny a splachovací toaleta.“, „Ve 20. 

století byl v šlechtických kruzích oblíbený tenis, cyklistika a zájem o motorismus.“ 

atd. Úkol jim zabral 20 minut, poté opět každá skupina své výsledky krátce 

prezentovala. Následně jsem jim rozdala jejich původní myšlenky, které si na papír 

zaznamenali před měsícem. Jejich úkolem bylo vyškrtat to, co tam nepatří a sami si 

porovnat, jaké nové vědomosti získali.  

Zde jsem zaznamenala obrovský posun v změně prekonceptů. Když jsem žákům 

tento úkol zadávala před měsícem, většinou ani netušili, co si pod pojmem životní 

styl šlechty mají představit a velmi dlouho jim trvalo, než se do úkolu vůbec pustili. 

Srovnáním odpovědí z první fáze projektu s odpověďmi z třetí fáze, můžeme spatřit 

velký pokrok. Jak jsem psala již výše, v první fázi žáci často popisovali tzv. 

„pohádkovou šlechtu“ nebo šlechtu ze středověku (hrady, prevéty). Po druhé fázi 
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projektu si žáci již uvědomili historický kontext a dobu celkově, na základě splnění 

úkolů a vlastního výzkumu získali potřebné znalosti. Kromě historické správnosti mě 

překvapil i záznam odpovědí. Poprvé žáci psali své odpovědi jen v odrážkách, nyní 

většinou psali celé věty, což pravděpodobně ukazuje také na jistotu žáků při svých 

výpovědích. 

V následující fázi jsem se s žáky opět chtěla vrátit ke vzpomínkám na poslední 

majitele zámku Sychrov. Posadili jsme se do kruhu a já jsem každému žákovi rozdala 

dvě vzpomínky Josseline Rohan na její život na zámku a na druhou světovou válku. 

Každý žák pak vzpomínky nahlas přečetl. Vzpomínky, které se týkaly odchodu 

Josseline ze zámku a druhé světové války se žáků velmi dotkly. Zde jsem si 

uvědomila, že ve třídě jsou vždy i žáci citlivější a že některá témata pro ně nemusí 

být příjemná. I tak se ale domnívám, že je potřeba i o nepříjemných tématech s žáky 

hovořit. Vzpomínky jsem nejdřív nekomentovala, jen jsme si je přečetly a nechala 

jsem je v žácích „působit a doznít.“ Teprve pak začala řízená diskuze na téma života 

na zámku a osudu šlechty po roce 1945. Žáci sami došli k závěru, že i když 

vzpomínky a fotografie, které viděli minulý týden, působí harmonicky a bezstarostně, 

život za druhé světové války ani na zámku nebyl jednoduchý. V diskuzi zazněl i 

celkový historický kontext, téma kolaborace, otázka občanství, Dekrety prezidenta 

republiky. 

Poté jsem žáky vyzvala, jestli se někomu podařilo získat od prarodičů ještě nějaké 

vzpomínky, přihlásili se tři žáci. Nejdříve jsem požádala žáky, kteří měli nějaké 

vzpomínky, aby nám je tedy řekli. Jedna vzpomínka se týkala pradědečka žákyně, 

který pekl chléb pro Rohany, dvě vzpomínky se týkaly Margarety Rohanové, 

Kottulinsky a jejího Spolku přátel zámku Sychrov, tři vzpomínky byly věnovány 

opravě rohanské rodinné hrobky v Loukově, kde se místní setkali také s Margaretou. 

Do této části se zapojil i pan učitel Mgr. Jiří Mašek se svými vzpomínkami také na 

Margaretu, Spolek přátel Sychrova a hrobku v Loukově. Žákům jsem položila 

otázku, co tedy zůstalo v paměti lidí z blízkého okolí na poslední Rohany. 

Jednoznačně se žáci shodli na tom, že v paměti lidí nezůstaly vzpomínky na poslední 

majitele zámku, kteří zámek opustili v roce 1945, protože většina pamětníků, kteří by 

si tuto dobu pamatovali, již zesnula. V paměti lidí však zůstala činnost jedné z dcer 

posledního majitele JUDr. Alaina Rohana, Margarety Rohan Kottulinsky, která 

Sychrov navštěvovala pravidelně, působila ve spolku Přátel zámku Sychrov a 
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financovala opravu rohanské hrobky v Loukově. Z výzkumu a rozhovorů, které jsem 

vedla pro potřeby své bakalářské práce, také jasně vyplývá, že pouze tato dvě témata 

zůstala v paměti lidí z blízkého okolí. Z tohoto důvodu jsme se s panem učitelem 

rozhodli, že se žáci po skončení projektu pojedou podívat i na rohanskou hrobku 

v Loukově.  

6.2.7 Reflexe projektu 

Ještě před odjezdem proběhla s žáky reflektivní diskuze. Z výsledků vyplynulo, že 

téma projektu žáky zaujalo a projekt je bavil. Nejvíce se žákům líbila prohlídka 

zámku a samostatná práce, během které tvořili plakáty. Při tvorbě plakátů žáky 

motivovala představa, že plakáty budou vystaveny na zámku, kde si je budou moci 

prohlédnout návštěvníci a na škole, kde je uvidí i jejich spolužáci. Na konci celého 

projektu jsem žáky hodnotila i já. Pochválila jsem celou třídu za skvělou spolupráci 

a účast na celém projektu. Hodnotila jsem také jednotlivé aktivity v průběhu celého 

projektu, zapojení žáků a vyzdvihovala některé jejich výkony. 

Z mého pohledu se realizace celého projektu s kvartou podařila a poskytla mi také 

podněty, jak celý projekt vylepšit. Na samý začátek v první fázi projektu, kdy jsme 

si s žáky povídali o základních informacích o zámku Sychrov, bych možná příště 

použila powerpointovou prezentaci s obrázky z interiérů a exteriérů zámku, aby si 

žáci vzpomínky na své předchozí návštěvy zámku oživili, jelikož často mi žáci říkali, 

že sice na zámku byli, ale už vůbec netuší, jak to tam vypadalo. Další úpravu bych 

provedla u historické exkurze. Žákům jsem nejdříve rozdala pracovní listy, které 

během prohlídky vyplňovali. Přišlo mi, že ale pracovní listy odvádějí částečně jejich 

pozornost, navíc jsem žákům nedala bohužel žádnou podložku, takže pracovní listy 

si opírali o stěny, nábytek atd. Příště bych možná pracovní listy vytvořila trochu jiné 

a rozdala jim je až po skončení prohlídky a ověřila si tak, jak žáci během výkladu 

dávali pozor. Na druhou stranu na těchto pracovních listech byly i úkoly, které žáci 

museli splnit přímo v interiéru. Za zvážení stojí rozhodně i beseda s pamětníkem. 

Díky panu učiteli Mgr. Jiřímu Maškovi se nám malá beseda povedla, bohužel 

pamětníků k tomuto tématu je opravdu málo. Bylo by ale možné zúčastnit se 

například odborné přednášky na téma životního stylu šlechty, tato přednáška 

s následnou diskuzí by navazovala na prohlídku zámku. Projekt by tím musel být 

rozšířen zhruba o jeden den. Ideálně bychom jeden den strávili na zámku prohlídkou, 

přednáškou a diskuzí. Příště bych také upravila charakter závěrečné reflexe. Reflexe 
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proběhla v kruhu s celou třídou, žáci byli otevření, ale příště bych zvolila možnost si 

s jednotlivými skupinkami promluvit osobně a získat tak od nich hlubší reflexi. 

Úpravu bych udělala i při přípravě výstavy. Výstavu bych na zámku Sychrov nechala 

delší dobu, návštěvníci si práci žáků z Gymnázia Turnov prohlíželi a výstava je 

zaujala. Na gymnáziu bych uvítala slavnostní zahájení výstavy, kde by žáci mohli o 

projektu také promluvit, bohužel z časového hlediska kvarty bylo možné výstavu ve 

škole jen nainstalovat.354 

Podařilo se mi vytvořit dlouhodobý projekt sestávající ze tří částí, které byly spolu 

vzájemně propojené. Celý edukační projekt byl zamýšlen jako podpora rozvoje 

historického myšlení žáků. Žáci v rámci projektu prováděli svůj vlastní výzkum, kdy 

zjišťovali od pamětníků informace týkající se posledních majitelů zámku Sychrov. 

Vzpomínky, které žáci nasbírali, jsme v závěru projektu společně propojili se 

vzpomínkami Josseline Rohan a dospěli jsme k závěru, co z těchto vzpomínek 

zůstalo v paměti lidí z blízkého okolí dnes. Kromě tohoto výzkumu žáci prováděli 

výzkum i přímo na zámku během jednotlivých výše popsaných aktivit. V rámci této 

práce měli žáci k dispozici velké množství různých materiálů, písemných i hmotných 

pramenů, se kterými mohli libovolně pracovat. Jak pojmout dané téma záleželo čistě 

na žácích, ponechala jsem jim poměrně velkou svobodu. Většina plakátů byla 

opravdu povedená, některé mohly být trochu „kreativnější“, ale i tak splnily svůj účel. 

V rámci edukačního projektu žáci samostatně nebo pod mým vedením pracovali se 

vzpomínkami pamětníků a s prameny písemné a hmotné povahy. 

6.2.7.1 Historické myšlení 

Celý edukační projekt „Životní styl šlechty na zámku Sychrov“ v sobě zahrnuje více 

typů výuky, které, jak dokazuje i tento projekt, mohou být spolu vzájemně propojené. 

Hlavním cílem projektu byla podpora historického myšlení žáků na základě nové 

koncepce „The Big Six.“ Aby se proměnilo žákovo myšlení a žák začal přemýšlet 

„historicky“, musí projít šesti body zmíněného modelu.355 V první fázi této koncepce 

jsem se snažila žáky naladit a motivovat pro dané téma. Společně jsme si vytyčili, 

proč se danému tématu budeme věnovat a jak celkově dané téma zapadá do jejich 

výuky a do historického kontextu. V rámci prvního úkolu měli žáci napsat, co vědí o 

                                                
354 Obrázek 31 Výstava 
355 Viz kapitola „The Big Six historical thinking concepts“ 
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životním stylu šlechty v 19. a ve 20. století.356 Stejný úkol jsem stejným skupinám 

zadala na závěr celého projektu, kdy proběhla také reflexe, která dala žákům prostor 

pro zvážení, do jaké míry se jejich původní názor změnil. Právě u tohoto úkolu jsem 

zaznamenala obrovský posun u žáků. Tento posun byl dán většími znalostmi žáků 

k danému tématu, které během celého projektu nasbírali. Došlo zde i k tomu, že žáci 

si uvědomili kontext doby a již neměli o šlechtě zkreslenou představu. Díky 

vzpomínkám, které žáci sami nasbírali a vzpomínkám Josseline Rohan, se celé téma 

žákům „zhmotnilo“ a na konkrétních příbězích na konkrétním místě si udělali 

celkovou představu o životním stylu šlechty. Proto, aby byl naplněn druhý bod tohoto 

konceptu, jsem do projektu zařadila i objektové učení, kdy žáci měli možnost 

pracovat s primárními historickými prameny písemné i hmotné povahy. Práce 

s autentickými materiály žáky velmi bavila, vybrané exponáty si mohli osahat, asi 

nejvíce je zaujala práce s Pamětní knihou zámku Sychrov, kdy museli používat bílé 

rukavičky. Žáci tak měli možnost přímo pracovat s předměty, které vypovídají o 

životě v minulosti. V následující fázi jsme se v jednotlivých skupinách zaměřili na 

kontinuitu a změnu, kde žáci porovnávali životní styl šlechty 19. století s životním 

stylem 20. století, hledali podobnosti a rozdíly. Čtvrtá fáze je zaměřená na analýzu 

příčin a následků historických dějů. V závěrečné fázi projektu jsme společně propojili 

vzpomínky, které se podařilo žákům získat během svého výzkumu se vzpomínkami 

Josseline Rohan a společně jsme diskutovali o tom, co zůstalo v paměti lidí dnes. 

V diskuzi jsme se dotkli i dobového kontextu, kde jsme se věnovali zejména osudu 

šlechty po roce 1945. Žákům jsem v této fázi kladla otázky, proč došlo k Dekretům 

prezidenta republiky, jaký měly dekrety vliv a dopad atd. Tyto otázky žákům 

objasnily příčiny a průběh daných událostí. Po této diskuzi následovala debata na 

téma, že minulosti dokážeme porozumět jen do určité míry, což je důležité, aby si 

žáci uvědomili. V rámci naplnění této fáze nám pomohly zejména válečné 

vzpomínky Josseline Rohan, kdy se většina žáků při čtení vzpomínek vcítila do pocitů 

historických aktérů. Poslední fáze tzv. etická dimenze historické interpretace 

proběhla rovněž formou diskuze na závěr projektového dne. Žáci se měli zamyslet 

nad otázkou, do jaké míry neseme odpovědnost za činy svých předků, své myšlenky 

                                                
356 Výsledky tohoto úkolu viz kapitoly „Realizace první fáze projektu“ a „Realizace druhé fáze 
projektu“ 
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pak nahlas prezentovali před celou třídou. Zde jsem žáky nechala volně mluvit, 

nikoho jsem do diskuze nenutila, i tak se zapojilo velké množství žáků. 

6.2.7.2 Dotazník357 

Abych zjistila, zda se uvedené záměry projektu a úkoly shledaly s úspěchem, tak jsem 

zhruba po měsíčním odstupu od ukončení projektu žákům rozdala dotazníky, na 

základě kterých, jsem se pokusila zjistit, jak a zda se proměnilo historické myšlení u 

žáků. Dotazník obsahoval šest otevřených otázek, které se přímo váží ke koncepci 

podpory historického myšlení žáků.358 Žáci dotazník vyplňovali samostatně. Po 

analýze dotazníků, které vyplnilo z 31 žáků 26 přítomných žáků, jsem došla 

k zajímavým výsledkům. 

První otázka se týkala rozpoznání historického významu. Otázka zněla „Vysvětli 

pojem šlechta.“ Více než polovina žáků odpověděla na tuto otázku v tom smyslu, že 

šlechta je určitá vrstva společnosti, reprezentovaná například králem, vévodou, 

knížetem či hrabětem. Někteří žáci tuto základní myšlenku rozvinuli detailněji a 

doplnili ji o informaci, že dnes již šlechta existuje jen v některých evropských státech, 

například ve Velké Británii. Odpovědi byly poměrně krátké. Ale u dvou žáků byla 

odpověď poměrně rozsáhlá a obsahovala i informace, které se týkaly historických 

proměn šlechty. Jeden žák napsal: „Šlechta je vrstva společnosti, společenská třída, 

která u nás existovala do roku 1918, do vzniku Československa. Se šlechtou se 

můžeme setkat od 13. století, měla velký vliv, vlastnila půdu, na které museli 

robotovat poddaní. Ve 20. století měla šlechta velké problémy, zejména kvůli svýmu 

původu nebo národnosti. Masaryk zrušil šlechtické tituly, hodně šlechticů tenkrát 

odjelo pryč. Pak ještě odjížděli hodně po druhé světové válce, kdy jim sebrali skoro 

všechen majetek. Někteří se ale vraceli po tom zpátky.“359 Zde vidím jednoznačný 

posun u žáků, žáci již přemýšlejí o „skutečné“ šlechtě, nikoli o šlechtě „pohádkové.“  

Druhá otázka byla zaměřena na práci s historickými prameny: „Uveď alespoň tři typy 

pramenů, díky kterým se dozvídáme o životním stylu šlechty v minulosti. Jaké jsou 

přednosti a jaké limity toho kterého pramene pro naše poznání?“ Skoro naprostá 

většina žáků uvedla, že hlavními prameny pro poznání života šlechty jsou objekty, 

které jsou umístěné na zámku. Nejčastějšími odpověďmi byly „denní potřeby 

                                                
357 Dotazník viz str. 133 
358 SEIXAS, Peter, MORTON Tom. The big six historical thinking concepts. Toronto: Nelson, 2013 
359 Odpověď žáka kvarty, vyplývající z dotazníku 
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šlechty“, „vybavení pokojů“, „obrazy“, „fotografie“ či „deníky šlechty.“ Častou 

odpovědí byly vzpomínky pamětníků, kteří nám o šlechtě ještě mohou vyprávět. 

Jedna čtvrtina dotazovaných žáků uvedla, že jedním z nejdůležitějších pramenů pro 

dokumentaci života šlechty na Sychrově je sychrovská pamětní kniha. Někteří žáci 

do svých odpovědí zařadili i práci s odbornou literaturou. Na druhou část otázky 

neodpověděli všichni žáci. Odpovědi těch, kteří druhou část zodpověděli, byly velice 

podobné jako například: „Předností práce s objekty ze zámku je to, že si můžeme na 

předměty sáhnout a prohlédnout si je. Nevýhodou je to, že když se v tom úplně 

nevyznáme, tak třeba ani nevíme, na co se koukáme a musíme si to zjistit.“360, 

„Myslím, že nejdůležitějším pramenem je ta pamětní kniha, předměty ze zámku a pak 

ty vzpomínky. Nevýhodou u té knihy je to, že jsem to staré písmo nedokázala vůbec 

přečíst. Říkali jsme si, že ne všechno, co je v té knize napsané musí být pravda, 

protože tu knihu si objednal kníže, takže si to mohl přizpůsobit sobě.“361 nebo 

„Prameny: koupelnová sada, fotografie a vzpomínky. Výhody: Je to autentické. 

Nevýhody: Musím se naučit, jak správně danou věc vysvětlit. Třeba u těch fotek. 

Vidíme na nich pěkný život princezen, ale přece byla válka, to ale z fotek nevidíme. 

Stejně tak u těch vzpomínek, musíme vždycky zvážit i nějaké okolnosti kolem.“362 Při 

formulování této otázky jsem se obávala toho, jestli žákům bude jasné, co to jsou 

prameny. Tento pojem byl během projektu několikrát zmíněn, nebyla jsem si ale jistá, 

zda jsem ho dostatečně vysvětlila. Odpovědi mě velmi překvapily. Z odpovědí 

vyplývá, že žáci mají velmi dobrou představu o tom, co jsou to prameny a s jakými 

typy pramenů můžeme pracovat. I když v odpovědích nepadl pojem „kritika 

pramene,“ podobná úvaha se u mnoha žáků objevila. 

Třetí otázka se vztahovala ke kontinuitě a změně: „Popiš, ve kterých ohledech se 

proměnil život šlechty v 19. a 20. století. Uveď alespoň dvě příčiny, které ke změnám 

vedly.“ Naprostá většina žáků odpověděla, že k nejvíce změnám došlo právě 

v souvislosti s životním stylem šlechty. Příklady odpovědí, které se nejčastěji 

objevovaly: „K změně došlo v celém životním stylu šlechty, v tom, jak se oblékali, jak 

žili.“, „Změnu můžeme vidět například na koupelnách. V 19. století měli jen 

umyvadla a džbánek, ve 20. století už splachovací záchod.“, „Změna byla vidět i 

v povolání knížete. Kamil spravoval zámek, poslední majitel také, ale byl ještě 

                                                
360 Odpověď žáka kvarty, vyplývající z dotazníku 
361 Odpověď žákyně kvarty, vyplývající z dotazníku 
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právníkem u jiných šlechticů.“, „Ve 20. století přišla šlechta o majetek“, „Ve 20. 

století museli odjet ze zámku pryč, tak se také změnil jejich život.“363 Mezi nejčastější 

odpovědi příčin, které vedly ke změnám patřily: „změny ve společnosti“, „války“, 

„Benešovy dekrety“ či „elektřina.“364 Deset žáků na druhou část otázky 

neodpovědělo nebo napsali, že nevědí. Většina žáků po ukončení projektu chápe, jak 

ukazují výsledky dotazníku, k jakým změnám v životním stylu šlechty došlo. 

Odpovědi žáci stavěli převážně na znalostech, které během projektu nasbírali. 

S druhou částí otázky si ne všichni dokázali poradit, ale většina žáků velmi dobře 

dokázala znalosti o životním stylu šlechty propojit s historickým kontextem a 

rozpoznat hlavní příčiny, které k změně životního stylu šlechty vedly. 

Čtvrtá otázka, která vyplývá z konceptu podporující historické myšlení u žáků, se 

týkala analýzy příčin a následků historických dějů. Otázka zněla: „Uveďte alespoň 

dva důvody, proč museli Rohanové zámek Sychrov v roce 1945 opustit.“ Dvacet 

žáků uvedlo, že hlavním důvodem, proč Rohanové museli zámek Sychrov upustit 

jsou Dekrety prezidenta republiky a poválečná situace v Československu. Pět žáků 

otázku rozvinulo a doplnilo, že Rohanové se přihlásili k německé národnosti, a proto 

zámek museli opustit. Někteří žáci si dokonce vzpomněli na vzpomínky Josseline 

Rohan, které do dotazníku také připsali. Jeden žák na tuto otázku neodpověděl. Tato 

otázka byla většinou žáků opravdu velmi dobře zodpovězena, během projektu toto 

téma bylo poměrně dlouho diskutováno, žáci podstatu pochopili. 

Otázka týkající se zohlednění dobových hledisek zněla „Jak se na poválečné osudy 

šlechty dívali současníci, včetně rodiny samé, a jak se na ně díváme my dnes a proč.“ 

Tato otázka nebyla zaměřena na znalosti žáků, během projektu toto téma diskutováno 

nebylo. S touto otázkou měli žáci poměrně problém, zdůrazňovala jsem, že bych byla 

ráda, aby se zde opravdu zamysleli. Jeden žák napsal: „Myslím si, že to musel být pro 

rodinu obrovský šok, najednou přijít o všechen majetek a odjet ze země pryč. Myslím 

si, že ostatní šlechta, která na tom byla podobně, chápala osud Rohanů. Ostatní lidé 

mohli v Rohanech vidět Němce a přáli jim jejich osud. I když v té vesnici u Sychrova 

je měli rádi. Dneska si asi říkáme, že to byli chudáci, co je potkalo, ale na druhou 

stranu, některá šlechta patřila k nacistům, těm bych ten osud přál, Rohanům ne.“365 
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Většina žáků vycházela ze vzpomínek Josseline Rohan a usoudili, že ztráta zámku a 

majetku se rodiny velmi dotkla. Na druhou část žáci odpověděli: „Dnes se asi o tomto 

tématu moc nemluví.“, „Mně je Rohanů líto.“ nebo „Myslím, že dneska to je lidem už 

jedno.“366 Pět žáků na tuto otázku vůbec neodpovědělo. 

V rámci etické dimenze jsem žákům položila otázku „Je důležité o tématu šlechty a 

jejích osudech ve 20. století hovořit. Proč?“ Tři čtvrtiny žáků napsalo, že ano, že je 

velmi důležité o daném tématu hovořit, protože to patří k vzdělání. Jedna čtvrtina 

žáků se domnívá, že je to důležité, protože se z uplynulé situace můžeme poučit. 

„Ano, je důležité vědět, co se dělo a poučit se z toho.“367 U poslední otázky byly 

odpovědi velmi stručné, a i ve velmi podobném znění se opakovaly. Myslím si, že to 

může být dáno tím, že dotazník byl na žáky dlouhý a jeho vyplnění žáky již nebavilo. 

Otázka byla z mé strany možná také chybně položena. Na tuto otázku stačilo 

odpovědět jen „ano, je důležité o tomto tématu hovořit“ či „ne, není o tom důležité 

hovořit“ Příště bych tuto otázku formulovala jinak. Například „Jaká témata z 20. 

století v souvislosti se šlechtu bys vybral/a?“ 

6.2.7.3 Hodnocení projektu Mgr. Jiřím Maškem 

Pan učitel Jiří Mašek hodnotil celý projekt jednoznačně kladně. Velkou výhodou byl 

fakt, že se znal s dcerou posledního soukromého majitele zámku, Margaretou 

Kottulinsky, a sám se angažoval v několika jejích projektech.368 Díky tomu se stal 

pamětníkem, kterého žáci mohli v rámci projektu vyzpovídat. Pan učitel 

v závěrečném rozhovoru, který proběhl začátkem března 2017, vyzdvihoval zejména 

ucelenou, přehlednou koncepci projektu, kdy se žáci postupně seznamovali 

s tématem, shromažďovali informace a poznatky, které pak mohli v závěru projektu 

použít při samostatné práci. Panu učiteli žáci přišli během projektu nadšení, 

s viditelným zájmem o dané téma. Nejvíce ocenil fakt, že do projektu se zapojili i 

žáci, kteří obvykle o dějepis vůbec nejeví zájem. Velmi pozitivně zejména hodnotil 

den, který žáci strávili na zámku Sychrov, v autentickém prostředí a to, že žáci mohli 

pracovat s prameny písemného a hmotného charakteru. Příště by možná ocenil to, 

aby výstava, která se žákům dle jeho slov „nad mé očekávání opravdu povedla“, byla 

na zámku Sychrov vystavena i přes hlavní návštěvnickou sezonu. 
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Myslím si, že ač celý edukační projekt byl časově i obsahově náročný, tak se povedl 

a po skončení projektu jsem viděla u kvarty velký pokrok. Projekt se uskutečnil i díky 

pomoci státní správy zámku Sychrov, která projekt průběžně sledovala. V současné 

době přemýšlíme, že tento projekt v upravené verzi bude moci zámek Sychrov 

nabízet jako svůj první edukační projekt pro školy v daném regionu. 
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7. Závěr 
 
Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit edukační projekt na státním zámku Sychrov, 

který by přiblížil žákům druhého stupně základních škol, nižším ročníkům středních 

škol či gymnázií, jak zde žila šlechta v 19. a ve 20. století. 

Před samotnou přípravou projektu jsem prostudovala dostupné prameny a materiály 

k tématu život na zámku Sychrov v 19. a ve 20. století, vycházela jsem i ze svých 

předchozích studií a z mé bakalářské práce.  

Realizace samotného projektu proběhla na přelomu ledna a února 2017. Projekt byl 

uskutečněn na Gymnáziu Turnov a na státním zámku Sychrov. Edukačního projektu 

se zúčastnilo 31 žáků kvarty (třída 4. A), Gymnázia Turnov a učitel dějepisu pan Mgr. 

Jiří Mašek. 

Projekt nemá za cíl pouze žáky seznámit s dějinami zámku a s tím, jak se na zámku 

žilo, ale má také působit na afektivní, kognitivní a psychomotorické složky osobnosti 

žáků a rozvíjet u žáků vztah k místu, kde žijí, jelikož nedílnou součástí dějin jsou také 

dějiny regionální, které hrají v hodinách dějepisu důležitou roli. I z tohoto důvodu 

jsou projekty, které jsou regionálně zaměřené, důležitou složkou ve výuce dějepisu. 

Využití objektové a projektové výuky přináší pro realizaci projektu také své výhody, 

jelikož žáci se s danou problematikou hlouběji seznámí, a tím se také vytvoří bližší 

vztah žáků ke svému okolí.  

Největší přínos diplomové práce shledávám ve vytvoření edukačního projektu 

s názvem „Životní styl šlechty na zámku Sychrov v 19. a ve 20. století.“ Zámek 

Sychrov zatím nemá žádné edukační projekty, kterých by se žáci se svými učiteli 

mohli zúčastnit, nemá ani pracovní listy, které by si návštěvníci mohli pročíst a 

vyplnit. V budoucnu plánuje správa státního zámku Sychrov zařadit do svého 

programu tento nebo podobný edukační projekt.  

Za úspěch považuji, že se mi podařilo v projektu pracovat i s novým konceptem, 

který má za úkol podpořit historické myšlení u žáků. Myslím si, že u žáků došlo 

k značnému posunu. Přínos shledávám také v tom, že žáci na konci projektu vytváří 

výstavní panely, které byly vystaveny v návštěvnickém centru zámku, a tím se i 

návštěvníci zámku mohli více seznámit se životním stylem knížecího rodu Rohanů. 



105 

Během projektu část žáků sehrála divadlo na téma příjezd císaře Františka Josefa I. 

na zámek Sychrov. Průběh celé scénky jsem žákům natočila na video a poslala jim 

ho. Žáci mě po skončení projektu kontaktovali s tím, že námět se jim velice líbil, 

požádali mě o další ukázky z Pamětní knihy zámku Sychrov, jelikož je chtějí podobně 

zpracovat v divadelním kroužku, který navštěvují. Na konci školního roku, kdy 

probíhají různé besídky by divadlo rádi předvedli ostatním studentům Gymnázia 

Turnov. To, že nadále žáci pracují s tímto tématem i ve svém volném čase, považuji 

také za úspěch tohoto projektu. 

Možná nevýhodou tohoto projektu je to, že se ho nemůže zúčastnit sám učitel s žáky, 

ale vždy bude potřeba doprovodný lektor, jelikož části projektu se odehrávají přímo 

v zámeckých interiérech. Lektor projekt také z velké části řídí.  

V tématu práce lze nalézt i možnosti jejího rozšíření. Lze se v projektu zaměřit pouze 

na životní styl 19. století nebo pouze na 20. století. Nabízí se i další témata, která by 

mohla být zpracována v jiných projektech pomocí objektové a projektové výuky. 

Z témat se nabízí projekty jako „Novogotika na zámku Sychrov“ či projekt zaměřený 

na rod Rohanů „Rohanové.“ Vhodné je vytvořit také projekt, který by srovnával 

životní styl šlechty na zámku Sychrov s jinými šlechtickými rody, které žily na 

zámcích v blízkém okolí. Lze vytvořit i projekty, kterých by se mohli účastnit jen 

učitelé se svými žáky. Jednalo by se o využití exteriéru zámku a zámeckého parku. 



106 

8. Seznam literatury 
Prameny 

SZ Sychrov, Gedenkbuch des Schlosses Sichrow 1820–1899, inv. č. 3357. 

Vydané (edice, beletrie) 

KADLEC, Miloš, Gedenkbuch des Schlosses Sichrow (Pamětní kniha zámku 

Sychrov) 1820–1834, Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného 

pracoviště v Liberci [1], 2006 

KADLEC, Miloš. Gedenkbuch des Schlosses Sichrow (Pamětní kniha zámku 

Sychrov) 1835–1850, Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného 

pracoviště v Liberci [2], 2007 

KADLEC, Miloš. Gedenkbuch des Schlosses Sichrow (Pamětní kniha zámku 

Sychrov) 1851–1860, Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného 

pracoviště v Liberci [3], 2008 

KADLEC, Miloš. Gedenkbuch des Schlosses Sichrow (Pamětní kniha zámku 

Sychrov) 1861–1863, Památky Libereckého kraje: 2009 [4], 2010 

KADLEC, Miloš. Gedenkbuch des Schlosses Sichrow (Pamětní kniha zámku 

Sychrov) 1864–1867, Památky Libereckého kraje: 2010–2011 [5], 2012 

Dobový periodický tisk 

ADAM, Rudolf. Od Ještěda k Troskám. Vlastivědný sborník českého severu, 1926 

Literatura 

ADAM, Rudolf. Sychrovsko: Rok 1866. In Od Ještěda k Troskám. Vlastivědný 

sborník českého severu, Turnov, 1924–1925 

ADAM, Rudolf. Sychrovská zahrada. In Od Ještěda k Troskám. Vlastivědný sborník 

českého severu, Turnov, 1924–1925 

ASSMAN, Jan. Kultura a paměť: Písmo, vzpomínky a politická identita v rozvinutých 

kulturách starověku. Praha: Prostor, 2001 

BALADOVÁ, Hana. Rodinný archiv – Rohanové. Archivní inventář Litoměřice: 

SOA, 2005 

BARNETT, Corrnelli. Bonaparte. 1. vydání. Brno: Jota, 2005 



107 

BEZECNÝ, Zdeněk. Sňatky české šlechty ve druhé polovině 19. století. 1. vydání. 

Praha: Academia, 1999 

ČAPKA, František. Několik poznámek k významu regionálních dějin pro vyučování 

dějepisu. In Metodické otázky regionálních dějin. Praha: SPN, 1982 

ČAPKA, František. Vítězný únor 1948, Brno: Edika, 2012 

DOČEKAL, Boris. Osudy českých šlechticů. 1. vydání. Jihlava: Listen, 2002 

FOLTÝN, Dušan a kol. Prameny paměti. Praha: Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

Pedagogické fakulty UK, 2008 

GLASSHEIM, Eagle. Urození nacionalisté. Česká šlechta a národnostní otázka v 1. 

polovině 20. století. Praha: Garamond, 2012 

GLÓZOVÁ, Martina – MALOŇ, Lubor – SPURNÁ, Marie – ZEMÁNKOVÁ, 

Michaela. Šetření o postoji obyvatel České republiky ke šlechtě. Olomouc, 2004 

HALBWACHS, Maurice. Kolektivní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství, 

2009 

HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Paměť a projektové vyučování 

v dějepise. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014 

HAZDRA, Zdeněk. Šlechta ve službách Masarykovy republiky, Olomouc, disertační 

práce, 2013  

HOLEČEK, Josef: Česká šlechta. Výklady časové i historické, Praha 1918 

HOŘEJŠ, Miloš. Šlechta a nacistická pozemková politika, Praha: Ústav pro studium 

totalitních režimů, 2011 

JECHOVÁ, Květa. Lidé Charty 77. Zpráva o biografickém výzkumu. Praha, 2003 

KADLEC, Miloš. Kníže Kamil Rohan. Sychrov: SZ Sychrov, 2004 

KADLEC, Miloš. Oranžerie na Sychrově. Sychrov: SZ Sychrov, 2009 

KADLEC, Miloš. Rohanové. Sychrov: SZ Sychrov, 2013 

KADLEC, Miloš. Dějiny a současnost – Sychrov: anglická inspirace, francouzský 

nádech. Praha: Uniprint, 2013 

KAŠIČKOVÁ, Veronika. „Poslední majitelé zámku Sychrov ve vzpomínkách 

pamětníků.“ Praha: Pedagogická fakulta Karlovy univerzity, bakalářská práce, 2015 



108 

KAŠOVÁ, Jitka. Škola trochu jinak – projektové vyučování v teorii a praxi. 

Kroměříž: Iuventa, 1995 

KOLEKTIV. Památky nás baví 2. Praha: Národní památkový ústav, 2015 

KOTYŠKA, Václav. Úplný místopisný slovník Království českého, Praha: Bursík a 

Kohout, 1895 

KUKLÍK, Jan. Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých 

dějinách 20. století. Praha: Auditorium, 2011 

KUSÁ, Zuzana: Problém pravdivosti informácií v životopisných rozprávaniach. In: 

Genealogicko-heraldický hlas 5, 1995, č. 2, s. 17–21. Cit. dle: CHRENKOVÁ: 

Reflexia spôsobu., 1995 

LE GOFF. Jacques. Historie et Mémoire. Gallimard, 1988 

LENDEROVÁ, Milena a kol. Dějiny každodennosti dlouhého 19. století, II. díl. 

Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001 

MÁLKOVÁ. Gabriela. Zprostředkované učení. Praha: Portál, 2009 

MAŇÁK. Josef. Výukové metody. Brno: Paido, 2003 

MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, 1994 

MATĚJČEK, Jiří. Šlechta v českých zemích v 19. století. Slezský sborník 98, 2000 

MAŤÁTKOVÁ, Petra. Sychrovská pamětní kniha. Pardubice: Univerzita Pardubice, 

2011. Bakalářská práce obhájená na Ústavu historických věd UP pod vedením 

Mileny Lenderové 

MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 3. vydání. Praha: Portál, 2001 

MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013 

MEJSTŘÍK, Václav. Metodika dějepisu jako učebního předmětu. Praha: SPN, 1964 

MYŠKA, Milan – ZÁMEČNÍK, Stanislav – HOLÁ, Věra: Práce s pamětníky a 

vzpomínkami. Metodická příručka. Ostrava: Pdf, 1967 

MŽYKOVÁ, Marie. Romantický historismus. Novogotika, Výběrový katalog 

expozice na zámku Sychrově a hradu Bítově, Sychrov: SZ Sychrov, 1995 

MŽYKOVÁ, Marie. Kamenná kniha. = The Stone Book. Sychrov: SZ Sychrov, 1997 



109 

MŽYKOVÁ, Marie. Rohanská portrétní galerie. Sychrov: SZ Sychrov, 1985  

MŽYKOVÁ, Marie. Ze sbírek státního zámku Sychrov: Miniaturní a drobný portrét. 

Sychrov: SZ Sychrov, 1985. 

NOVOTNÝ, Pavel.  Regionální dějiny a jejich postavení ve výuce dějepisu. In 

Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik. Brno: Masarykova 

univerzita, 2006 

OTÁHAL, Milan – SLÁDEK, Zdeněk. Deset pražských dnů. 17. - 27. listopad 1989. 

Praha: Academia, 1990 

Ottův slovník naučný. 20 díl. Praha: Paseka, 2000 

PALACKÝ, František. Popis království českého, Praha: J. G. Kalve, 1848 

PARKAN, František. Didaktika dějepisu, Praha: Karolinum, 2013 

PARKAN, František a kol. Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. 

Metodická příručka. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008 

PASH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998 

PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času. Praha: Pedagogická fakulta Karlovy 

Univerzity, 2014 

PEKAŘ, Josef. Kniha o Kosti: kus české historie, Praha, 1909 

POSPÍŠILOVÁ, Marie. Vývoj sychrovských zámeckých interiérů. Sychrov: SZ 

Sychrov, 1987 

POSPÍŠILOVÁ, Marie. Sychrov. Sychrov: SZ Sychrov, 1987 

PRŮCHA, MAREŠ, WALTEROVÁ. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003 

PŘÍHODA, Václav. Reformní praxe školská. Praha: Československá grafická unie, 

1936 

REJHA, Adam.  Pamětní kniha zámecké kaple na Sychrově 1862–1867. Praha: 

Univerzita Karlova, 2013, Bakalářská práce obhájená na Filosofické fakultě UK pod 

vedením Zdenka Hojdy 

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, Praha, 2015 

ROHAN, Inge.  Zámek Sychrov: Novogotický památník rodu Rohanů. Spolek přátel 

zámku Sychrov, 1996 



110 

SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický království Českého, Praha 1908 

SEIXAS, Peter, MORTON Tom. The big six historical thinking concepts. Toronto: 

Nelson, 2013 

SLAVÍČKOVÁ, Hana. Ústřední správa rohanských statků Sychrov. Archivní 

inventář Litoměřice: SOA, 1973/1975 

SLAVÍČKOVÁ, Hana. Rodinný archiv Rohanů. In: Sborník archivních prací 35. 

Praha: Panorama, 1985 

SMOLOVÁ, Věra. Gedenkbuch des Schlosses Sichrow (Pamětní kniha zámku 

Sychrov), překlad, 1998–2000 

SVOBODA, Lubomír. Regionální dějiny ve vyučování dějepisu. Praha: SPN, 1986 

SYLLABUS, průvodcovské slovo zámku Sychrov, Sychrov: SZ Sychrov 

ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila. Mýtus šlechty u nás a v nás. Praha: 

Lidové noviny, 2012 

TOMEK, Václav Vladivoj. Dějepis královského města Prahy. Praha: Řivnáč, 1855 

TOMKOVÁ, Anna. Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009 
 
VANĚK, Miroslav. Třetí strana trojúhelníku. Praha: Karolinum, 2015 
 
VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Helena: Naslouchat hlasům 

paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: AV ČR, 2007 

VAŠÁKOVÁ, Zuzana. Vývoj výchovy v rakouských šlechtických rodinách od 

počátku 19. století do 1. poloviny 20. století. Praha: rigorózní práce, 2012 

VOTÝPKA, Vladimír. Křižovatky české aristokracie. Praha: Paseka, 2014 
 
VOREL, Pavel. Základy historické regionalistiky, Pardubice: Univerzita Pardubice, 
2005 
 
ZAHRADNÍKOVÁ, Jana. Průřezové téma: Výchova ke vztahu ke kulturně 

historickému dědictví. In Parkan, F. a kol. (Ed.) Výchova ke vztahu ke kulturně 

historickému dědictví. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008 

ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2014 
 
ŽANTA, Rudolf. Projektová metoda, pokus o řešení pracovní školy. Praha: 

Nakladatelství dědictví Komenského, 1934 



111 

Internetové odkazy: 

JELÍNKOVÁ, Dita. Příběh rodiny Huga Salm – Reifferscheidta. Příspěvek ke 

konfrontaci šlechty s totalitními režimy, studie, Online: 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/publikace/securitas-imperii/no18/042-069.pdf  

JELÍNKOVÁ, Dita. Osudy aristokracie v Protektorátu. Perzekuce české šlechty se 

zřetelem k chlumecké větvi rodu Kinských, studie, 2011, Online: 

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1402/013-024.pdf  

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (online). Praha: MŠMT, 2015 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (online). Praha: MŠMT, 2007 

The historical thinking concepts, online: http://historicalthinking.ca/about-historical-

thinking-project  


