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Autorka si vybrala jako téma své bakalářské práce problematiku z regionálních dějin, 

kterou se snažila zasadit do kontextu celostátního vývoje. Dějiny vzdělávání za protektorátu 

jsou bezesporu zajímavým tématem a hradecké školní ústavy mají své neopominutelné místo 

v rámci českého školství. Skloubit rovinu celonárodních dějin, regionálních dějin a dílčího 

historického problému bývá složitou záležitostí i pro zkušenější autory, s tímto úkolem se K. 

Dvořáková vypořádala poměrně zdařile. Jistě nebylo jednoduché rozvrhnout si celou práci, 

způsob, jakým je tak učiněno, není jediný možný, ale je přijatelný. Formální členění po 

školách a po letech by bylo možné nahradit některými tématickými celky, nicméně i tato 

struktura má své opodstatnění. 

Při posuzování této bakalářské práce jsem se ale jako oponent ocitla poněkud 

v rozpacich, snoubí se totiž ve mne pocit úcty k pečlivosti a důslednosti autorky 

předkládaného textu s dojmem, zda otázky, které jsou kladeny a něž je odpovídáno, jsou 

opravdu pro dané téma ty relevantní. Zároveň se nemohu zbavit dojmu, že v přímém 

kontrastu s důkladným zpracováním některých otázek je poněkud nedůsledný přistup k jiným 

důležitým problémům. Abych byla konkrétní, mám na mysli třeba hned název a obsah práce. 

Autorka sama uvádí, že Hradec byl město škol a kolik středních škol se zde na sklonku první 

republiky nacházelo. Přitom se věnuje jen třem, gymnaziálního typu, aniž však vysvětluje, 

proč se takto rozhodla, když se její práce jmenuje poněkud obecněji. Přivítala bych rovněž 

důslednější seznámení s jednotlivými typy škol, především pak hlubší rozbor rozdílů mezi 

gymnáziem, reálným gymnáziem a reálkou. Myslím, že by to v předkládaném textu bylo 

opravdu na místě, a když jsou zde grafy a tabulky ke všemu možnému, tak by bylo také 

možné nějak graficky přiblížit tyto školy z hlediska vyučovacích předmětů a hodinových 

dotací. Zároveň bych chtěla poukázat na nedůslednost označování škol, neboť jako reálka je 

v práci označována škola i pro dobu, kdy již reálkou nebyla a stejně tak je pracováno 

s pojmem Rašínovo gymnázium pro celou dobu války, přestože se tento ústav tak již 

z pochopitelných důvodů nejmenoval. Na škodu by nebylo ani vysvětlit, co byli studenti 

privátní a co veřejní a jaká kritéria se na ně vztahovala. 

Z hlediska heuristiky se domnívám, že autorka viděla opravdu celou řadu relevantních 

zdrojů informací, a pracovala s nimi přiměřeně kriticky. Její pozornosti bych doporučovala i 

Československou vlastivědu, díl věnovaný školství. Kdyby však do svého bádání zařadila i 

archivní fondy ministerské, zemské a městské, tak by možná získala na hradecké školství ještě 



jiný pohled než jen z materiálů bezprostředně školní provenience, a snad by se před ní 

otevřela širší škála problémů, které se k němu vázaly či mohly vázat. 

K. Dvořáková vycházela především ze školních údajů o žácích, a to jak o jejich 

prospěchu, tak o některých jejich znacích, především o rodišti, národnosti, náboženství, 

pohlaví. Zároveň si vzala některé obecné protektorátní, resp. říšské ve vztahu k protektorátu, 

trendy a porovnala je s tím, jak byly reálně naplňovány na hradeckých školách - jednalo se o 

řízené snižování počtu žáků, snižování počtu úspěšných maturantů, snižování počtu dívek, 

vyloučení židovských studentů atd. Porovnáním celostátních čísel a těch hradeckých 

přiblížila, jak konkrétně vlastně k naplňování těchto směrnic docházelo. To je jistě velmi 

zajímavé a cenné. Zároveň však za těmito tabulkami a grafy, které mají být pouze cestou 

k našemu poznání, nikoli samoúčelem, zůstává přece jen velká řada otazníků. Snad je to 

způsobeno i tím, že předkládaná práce, přestože se týká tématiky povýtce lidské, je téměř 

důkladně odpersonalizována. Jen namátkou bych uvedla některé otázky, které mi při čtení 

vyvstaly na mysli: je sice zajímavé sledovat, kolik studentů bylo z Čech a kolik odjinud a 

zaměřit se na ty odjinud, ale nebylo by důležitější udělat analýzu těch, kteří byli z Čech (asi 

90%) a sledovat, zda byli z Hradce nebo z venkova, jak ve městě byli ubytováni a jak vypadal 

jejich život a jejich sociální původ. A ti, kteří byli odjinud, tak kde se v Hradci vzali, žili tam 

již léta, nebo se jednalo o nějakou mimořádnou migraci? Spekulace nad tím, zda se z hlediska 

vyznání odchylují hradečtí středoškoláci od celostátního průměru můžeme nejspíš vysvětlit 

nikoli jejich specifikem jako určité elitní skupiny, vždyt' měli náboženství svých rodičů, ale 

spíše tím, že Hradecko již tradičně disponovalo větším počtem nekatolíků oproti jiným 

krajům. Důležitou otázkou by bylo i to, do jaké míry zasahovalo aktivně do života středních 

škol Kuratorium. Stejně tak pokud je sledována fluktuace studentů a především pedagogů, tak 

čísla sama o sobě mají jen minimální hodnotu, pokud se nezeptáme proč. Proč kdo kam šel a 

odkud přišel, co byly důvody oné migrace. Některé zásadní trendy autorka dobře shrnula 

v závěru své práce, patrně by stálo za to propracovat je i v textu samotném. 

Autorka se snažila ve svém peďekcionismu spočítat opravdu velmi detailně některé 

vybrané údaje, zvláště markantní je to, pokud počítá zastoupení chlapců a dívek na středních 

školách. Nemohu se ubránit dojmu, že některé počty tak, jak jsou prezentovány, jsou až na 

hranici absurdity. Jen těžko si umím představit 0,2 žákyně na jednu třídu hradecké reálky, 

snáze už to jde s jednou žákyní na pět tříd. Podobným hlavolamem pak pro mne bylo 

vyloučení jedné z žákyň VIB Rašínova gymnázia, což bylo 17% všech žákyň ve třídě. Z toho 

vyplývá, že jich tam bylo nespíš šest? A pokud jsme už u této tématiky, přimlouvala bych se 



za to, aby studující dívčí gymnázium byly nazývány žákyněmi a nikoli žáky, i když mezi ně 

občas zabloudil nějaký chlapec (kolem 0,5% na třídu ... ). 

Chápu, že prameny vypovídající o životě škol za války mají své limity, školní kroniky 

jsou typizované, denní tisk formální, snad by se dalo, vedle výše naznačených zdrojů, něco 

zjistit i od pamětniků, vždyť někteří váleční středoškoláci jistě i dnes žijí a třeba by byli 

ochotni podělit se o své vzpomínky. Bakalářská práce má být prací vědeckou, ale samo 

vědecké instrumentárium ještě k vědeckému přínosu nestačí. Cením si řady kladených otázek 

i následných zjištění, ke kterým K. Dvořáková dospěla, nemohu se ale zbavit dojmu, že bych 

si v takto nazvané práci přála najít odpovědi také na jiné otázky. 

I přes výše uvedené připomínky doporučuji prácí K. Dvořákové k obhajobě, neboť 

plně splňuje kritéria kladená na práci bakalářskou. 
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