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Milan Peřina zvolil ke své stručné bakalářské práci téma, kterému se systematicky 

věnoval v rámci své práce v Archivu Univerzity Karlovy, kde třídil (a třídí) unikátní fond 

Zkušební komise pro učitelství na středních školách UK. Pojednal o dosud velmi málo 

zpracované tematice z dějin školství, čímž je prosopografický profil kandidátů zkoušek 

učitelské způsobilosti ve 20. století. V některých bodech práce upozorňuje na skutečně 

zajímavé otázky s inspiračním přesahem do současnosti. Vzhledem k charakteru pramenů, 

z nichž čerpal, zvolil velmi vhodně metodu historické statistiky a z početného souboru 

zachovaných osobních složek vybral metodou sondy 20 uchazečů. Dobře zvolil také období, 

která umožňují zachytit dynamiku historických procesů: 1900-1905 a 1930. Právě na některé 

z těchto dynamik – náboženské vyznání, otázka ženské emancipace či národnost – pak 

soustředil – po rozboru správních otázek – pozornost své analýzy.  

Milan Peřina však zůstal bohužel ve svém úsilí dle mého soudu jen na půl cesty od 

stanovených svých cílů. V dokreslení kontextu je více než stručný, stejně tak při pozornosti 

věnované zkušební komisi a průběhu zkoušky. Postrádám odkazy na běžně dostupnou 

literaturu k otázkám školství (Kateřina Řezníčková – Študáci a kantoři za starého Rakouska 

2007; práce Otakara Kádnera; práce Mileny Lenderové a Marie Bahenské, četné vzpomínky 

ad.) Je samozřejmé, že formativní prameny, se kterými byl konfrontován, postrádají 

výraznější narativní rovinu, ale o to spíše mohl své informace účelně doplnit i v jiných 

zdrojích. V Peřinově přístupu zůstává funkční hierarchie sledovaných otázek: rozbor 

sledovaného vzorku, kladení otázek, které se na sledované sondě dají zevšeobecnit. Nicméně 

za nepřesné považuji rozhodnutí vřadit do skupiny „cizinců“ i obyvatele Podkarpatské Rusi. 

Autor dokonce hovoří o „cizincích z východu“ (s. 32). Zde jsou jeho závěry zkreslující. 

Rušivé je dle mého také nedodržení přesné odborné terminologie, jež je pro statistické práce 

klíčová („napočítat pouze poskrovnu“ s. 27, „číslo vypadá jako neskutečný skok“ s. 32).  

Práce není prosta chyb a nepřesností (pražská vysoká škola (která? s. 4), nejasné 

odlišení absolutismus a panovník (s. 7), Petřvald leží ve Slezsku atd.). Někdy až úsměvných 

formulací: „Kandidáti, kteří studovali po druhé světové válce, zatím zveřejněni nebudou. 

Důvodem je obava, že by někdo z nich stále mohl být naživu.“ s. 6 – důvodem bude spíše 

platnost dnešních zákonů či fakt, že „každého kandidáta podrobil hledání na internetu“ (s. 18). 

Objevují se hojně stylistické prohřešků, hovorových výrazů či gramatické chyby (Karlova 

univerzita). Práci nicméně k obhajobě doporučuji.  

6. 9. 2019   doc. PhDr. Jiří Hnilica, PhD. 


