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Jak historie obce ovlivňuje dnešní společenské dění, resp. jak je obyvateli obce
reflektována a do jaké míry je pro ně závažná? K čemu vlastně obyvatelům obce 
slouží uchování řady tradičních rituálů? Ovlivňuje školská tradice dnešní působení 
školy v obci? Jaké jsou dnešní socializační a vzdělávací možnosti v obci Horní 
Střítěž.

Autorka navázala na známé meziválečné západní studie malých měst (Litteltown, a u nás 
studie K. Gally Sány atd.), které se zabývaly sociologickým popisem malého města. 
Tentokrát autorka zvolila interdisciplinární přístup, jehož osu tvoří sociologie výchovy, ale i 
poznatky z historie, psychologie, pedagogiky, kulturologie, etnografie, statistiky atd. Centrem 
studie je snaha objasnit jak život malé obce ovlivňuje výchovný systém v dané lokalitě a jak 
lze v dnešním světě udržet některé tradice, které tvoří součást identity Horní Střítěž. 
V průběhu studie se ovšem ukázalo, že je třeba popsat socializační prostředí, které formuje 
celé generace – a tak se okruh témat, kterým se autorka věnovala, stále rozšiřoval. 
K práci lze vznést snad jen formální připomínky: i když autorka formuluje celý text úsporně, 
formulace jsou výstižné, názorné a směřují vždy k pojednávané tématice, možná bylo 
vhodné zvážit, zda nezkrátit historický exkurz – i když jde o historii živou, plasticky podanou. 
Je také otázkou, zda veškeré tituly v rozsáhlém seznamu na konci práce jsou nezbytné – a 
zda nebylo vhodné zvážit funkčnost a tím pádem i uvedení některých titulů.
Cenné v práci jsou popisy vývoje rodiny v malém vesnickém společenství v průběhu staletí, 
popsané folklorní zvyky, studovaná snaha udržet chod vesnice v současné době – a nástin 
nově se formujících vztahů mezi „starousedlíky“ a „chalupáři“ z velkých měst. 
Celá předložená práce svědčí o neobyčejně pečlivém a rozsáhlém úsilí zmapovat život malé 
obce z nejrůznějších úhlů pohledu – a zasadit do tohoto dynamického obrazu jak širší 
socializační vlivy, tak působení škol v regionu. Rukopis je vzorně veden a obsahuje 
minimum překlepů. Diplomantka prokázala schopnost samostatně zpracovat značné 
množství interdisciplinárně pojatého materiálu; předložila k posouzení vhodně rozvrženou a 
poučnou práci. Vzhledem k tomu, že splnila požadavky kladené na diplomové práce, lze text 
doporučit k obhajobě.




