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Formální zpracování 
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stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 1 1 
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1 1 



Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Jakými vývojovými fázemi prošla Jednota Komenského v letech 1871 - 1940? Co 
znamená bod "celkové vzdělávání školství" v programu jednoty (viz s. 20)? Jak 
komunikovala Jednota Komenského s ostatními spolky a učitelskými organizacemi? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Výhrady: Akcelerace spolků u nás se datuje od vydání Spolkového zákona (nikoliv Ústavy, 
jak je jednou chybně uvedeno) v r. 1867. Při popisu vývoje spolkové činnosti by bylo dobré 
jít k pramenům (Otcovský a další). Dvě tvrzení na s. 67 nejsou zdaleka přesná: "V tomto 
období je učitelstvo již respektovanou a váženou profesí. Stejně tak i boj za zlepšení 
hmotných podmínek je již vybojován," (viz k tomu výzkum prestiže mezi válkami; učitelská 
pragmatika vyšla až v r. 1925 - mezitím učitelstvo prošlo pasivní rezistencí v době první 
hospodářské počátkem dvacátých let). V práci je zvláštní ne poměr mezi literaturou 
uváděnou po jednotlivých kapitolách a na konci práce. 
Práce se zabývá řadou historických materiálů, které se týkají Jednoty Komenského. 
Autorka poměrně plasticky popsala činnost spolku; určitá zjednodušení se objevují tam, kde 
je popisován obecný vývoj spolkové činnosti a hodnoceny aspirace učitelstva. Práce přes 
drobné formulační nedostatky je dobrou ilustrací vnitřních problémů a života zkoumaného 
spolku. Za výrazné pozitivum práce je možné považovat zpracování poměrně rozsáhlého 
archivního materiálu z okresního archivu v Mladé Boleslavi. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 
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l' 
, / 

i' ... ~'\ 

Datum, podpis: 15.9.2008 doc. PhDr. Jaroslav Koťa 


