
Posudek školitele 

Vít Banasinský, Lidovýchovná činnost a české menšinové školství Slezské Matice osvěty 

lidové v česko-těšínském okrese ve 20. letech 20. století, Bakalářská práce FF UK, Praha 

2009, 86 str. 

Kontakty a spory mezi různými národnostmi žijícími v meziválečném Československu 

bývají velmi oblíbeným tématem absolventských prací, méně často je však těžiště soustředěno 

na kontakty česko-polské a na oblast kulturní a školskou, která ale zároveň byla vždy 

považována za základ národnostní politiky, agitace a vlastenecké výchovy. Vít Banasinský si 

vybral pro svou práci téma velice zajímavé, které do tohoto kontextu vhodně zapadá, a sice 

působení jednoho z hraničářských spolků - Slezské Matice osvěty lidové. 

Svou práci opřel především o archivní materiál, což je třeba vysoce ocenit, a 

v nemenší míře zaslouží pochvalu to, jak intenzívně pracoval přímo v regionu, v opavském 

archivu, ač to nebylo bez komplikací různého rázu. Na základě studia materiálu z bohatého 

matičního fondu pak mohl rekonstruovat jak vnitřní mechanismy tohoto spolku, tak jeho 

působení v oblasti školství, kultury a lidovýchovy. Pokud se týká práce s odbornou 

literaturou, tak jistě bylo možné prostudované tituly rozšířit, přinejmenším o diplomové práce 

vzniklé na FF UK (např. Matěje Spurného či Miloše Hořejše), které se zabývají podobnou 

tématikou a mohly být metodologicky inspirativní. V seznamu pramenů a literatury by pak 

bylo vhodnější zvolit jiné kategorie, než monografie a články, editované prameny-dobové 

tisky a odborná literatura by byla patrně lepším a standardnějším členěním 

Struktura práce je dobře promyšlená, postupuje od obecného ke konkrétnímu, a velmi 

vhodně Vít Banasinský zakomponoval pasáže přibližující dané téma metodou sondy. 

Domnívám se, že předložená práce je cenným příspěvkem k poznání fungování hraničářských 

spolků, snad by si téma ještě více zasloužilo zproblematizování některých otázek a jisté 

obecnější zamyšlení o smyslu a efektivitě školského národnostního boje v našem pohraničí. I 

přes výše uvedené drobné výhrady považuji práci kol. Banasinského za velmi kvalitně 

zpracovanou a s radostí ji doporučuji k obhajobě. 

Praha, 5.6.2009 


