
z obhajoby disertační práce paní 

konané dne 18. ledna 2011 

Mgr. Marie Kotlíkové 

téma práce: ,,Obecné školy na Strakonicku 1774-2009. 
Charakteristická součást venkovských sídelních souborů" 

přítomní: Doc. PhDr. František Vrhel, CSc. (předseda komise) 
Doc. PhDr. Ludmila Sochorová, CSc. (oponentka) 
PhDr. Miroslav Válka, PhD. (oponent) 
PhDr. Lubomír Procházka, CSc. (školitel) 
PhDr. Jan Pargač, CSc. 
Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. 
Doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. 
PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 
PhDr. Jaroslav Skupnik, PhD. 
PhDr. Stanislav Brouček, CSc. 

omluven: Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. 

Předseda komise pan Doc. PhDr. František Vrhel, CSc. zahájil obhajobu a představil 

přítomným kandidátku Mgr. Marii Kotlíkovou. 

Školitel pan PhDr. Lubomír Procházka, CSc. představil doktorandku a seznámil komisi 

s uchazečkou a její dizertační prací. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Sdělila zejména, že disertace je 

rozdělena do tří částí s řadou kapitol; první část se věnuje problematice obecného školství, druhá 

část sleduje stavebně historický vývoj vybraných obecných škol na Strakonicku (Řepice, Štěkeň, 

Cehnice, Čestice, Mladějovice), třetí část obsahuje zobecnění poznatků a dále také soupis 

pramenů, literatury a přílohy. Konkrétní a relevantní etnologické poznatky podle autorky 

potvrdily původní pracovní hypotézu, že budovy obecných škol jsou a i nadále by měly zůstat 

charakteristickou součástí našich venkovských sídelních souborů. 

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků. 

Doc. PhDr. Ludmila Sochorová také uvedla, že práce představuje zatím netypický pokus 

v oboru etnologie, ale pochybuje, zda je vybraná tématika dostatečně nosná pro disertační práci 

v oboru etnologie. Práce podle ní trpí neujasněností koncepce, zčásti povrchností soudů a 



' 

formulací a chaotičností, zmínky o školních budovách jsou sporadické a vágní a formální pasáže 

předkládanou disertaci soustavně neúměrně zatěžují. 

PhDr. Miroslav Válka, PhD. považuje téma disertační práce z hlediska etnologie za 

objevné a ke koncepci práce nemá vážnější připomínky. Podle jeho posudku absentuje 

propracovanější metodika výzkumu, chybí deklarované kresby, terminologický slovníček i hlubší 

analýza použité literatury, vybrané obrazové přílohy postrádají lokaci a dataci, chybí větší počet 

fotografií současného stavu školních budov a hlavně detailu konstrukčních částí, autorka zabíhá 

do přílišných detailu a vzdaluje se tématu. 

Kandidátka Mgr. Marie Kotlíková následně odpovídala na posudky oponentu a uznala 

oprávněnou kritiku předkládané práce. 

Komise nenavrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Disertační práce muže být po zapracování připomínek znovu předložena k obhajobě. 

Zapsal: Ing. Václav Kotlík 

Podpis předsedy komise: 


