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Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

DP má charakter podrobného materiálu pro zájemce o vývoj a současný stav učitelského
vzdělávání u nás načerpaného z poměrně bohaté literatury. Cíl DP není uveden, autorka
pracuje s pojmem „záměr“, který formuluje : „vytvořit ucelený obraz toho, jak se vzdělávání
učitelů vyvíjelo se všemi podstatnými změnami“. Za jakým účelem tento „obraz“ tvořila,
zůstává čtenáři skryto (literatury k tomuto tématu existuje spousta – a to i přehledové).
Stejně jako autorka DP neformuluje cíl, nezabývá se ani otázkou metod. (Práce evidentně
přebírá informace z jiných textů, aniž by je využila jako východisko k čemukoliv (kritickému
zhodnocení, dalšímu zpracování aj.)). Dále: Práce má sice logickou strukturu,avšak tím, že
autorka převzala mezinárodní klasifikaci ISCED vycházející ze školských stupňů, dostala se
v historických partiích do problémů, protože narazila na fakt duálního školského systému a
tím na fakt vzdělávání učitelů podle druhů, nikoli stupňů škol. Vyrovnat se uspokojivě s tímto
problémem se jí nepodařilo – snažila se ho řešit poznámkami v textu a pod čarou. Těžko lze
rovněž akceptovat fakt, že při popisu učitelského vzdělávání pojednává spíš o školách, pro
které jsou učitelé připravováni, nebo o institucích, ve kterých jsou připravováni, aniž by se
soustředila na vlastní téma. Popisný charakter DP a nedostatečné vidění tématu v širších
společenských souvislostech navíc autorku místy přivedlo k dosti zjednodušenému pohledu,
mnohdy až k černobílému vidění problémů. Problematický je i odlišný přístup k historické a
současné materii. Zatímco při popisu současnosti autorka důsledně vychází z pojetí školy a
pojetí učitele, v historických partiích tento aspekt zcela chybí.
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Za zásadní u obhajoby pokládám autorčino zaujetí stanoviska k připomínkám v úvodu
posudku (viz celkové hodnocení).
Věcně je v DP řada nepřesností a zjednodušení, z nichž vyjímám několik, kde žádám o
odpověď:

1. školy vytvořené tereziánskou reformou tvořily či netvořily systém?(viz s. 27)
2. záměr tereziánské reformy byl mj. evidentně germanizující. Proč se tedy na školách
v Čechách v převážné většině z nich učilo česky?
3. Jak přispívaly k demokratizaci vzdělání aktivity kolem Amerlingovy Budče? (s.30)
4. V čem se lišilo vzdělávání učitelů pro obecné a měšťanské školy na učitelských
ústavech? (viz s.31)
5. Pedagogický seminář na FF po roce 1883 už neexistoval? (viz s.32)
Kladem práce je poměrně velké množství prostudované literatury.

Doporučení k obhajobě: doporučuji
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