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(Posudek na bakalářskou práci) 
 
Kandidátka předkládá k oponentnímu řízení obhajoby práci, která je: „... zaměřena na 

osobnost z východních Čech regionálního významu: Františka Ladislava Sála (1867–1941). 
Cílem práce je zachytit jeho osobnost jako představitele generace vzdělaných učitelů – 
vlastenecky zaměřených aktivistů, kteří se amatérsky zabývali etnologií a folkloristikou“. (C. d., 
s. 2). Text práce je rozvržen do 9 oddílů, 37 kapitol a 16 subkapitol. 

Vstupní část práce (viz odd.: Úvod, c.d, s. 8–14) autorka věnovala standardním 
metodologicko-metodickým aspektům studia: výběru tématu, cíli práce, rozvržení tématu, kritice 
literatury a pramenů). 

Navazující oddíl (viz František Ladislav Sál: biografie, c.d., s. 15–23) je zasvěcen zevrubné 
charakteristice F. L. Sála v podobě instruktivního profesního „curricula“ osobnosti. Autorka 
barvitě sleduje „životní pouť“ F. L. Sála od „kolébky“ až do období „zralosti“ (viz kap.: 
Životopisná data – dětství;Vzdělání;Pedagogická praxe;Členství a předsednictví ve 
spolcích;Pochvaly a uznání;Publikační činnost a činnost redaktorská; Monografie;Osobní a 
rodinný život). 

Na základní aspekty kulturně-politického období působnosti F. L. Sála upozorňuje oddíl 
věnovaný historiografii školství ve střední Evropě (viz Kulturně historický kontext: dějiny 
školství, c. d., s. 24–32). V chronologickém sledu zde autorka stručně, leč výstižně vypovídá o 
dílčích etapách formování vzdělávacích institucí (viz kap.: Osvícenský absolutismus Marie 
Terezie a Josefa II.;Centralizace a germanizace v 1. polovině 19. století; Národní obrození, 
Metternichovský absolutismus;Období vlasteneckých učitelů;Bachův absolutismus; Hasnerův 
zákon z r. 1869; Vzdělávání učitelů podle Hasnerova zákona;Národnostní úsilí v 2. polovině 
19. století ve školství; Nové směry v pedagogice; Vývoj školství v 1. polovině 20. století, malý 
školský zákon z r. 1922). 

Navazující část práce (viz odd.: Kulturně historický kontext: dějiny etnologie. c. d., s. 33–
39) referenčně pojednává o formování etnografie v období 2. poloviny 19. a na počátku 20. 
století s přihlédnutím sociokulturním souvislostem (viz. subkap.: Politická situace;Rozvoj 
kulturního života; Vývoj etnologie). 

Z oborového – tj. etnologického – hlediska, lze považovat za pozoruhodné a nosné ty partie 
práce, které se zabývají analýzou odborné činnosti F. L. Sála (viz. odd.: Sálova etnografická 
činnost, c. d. s. 40–47, kap.: Národopisná výstava Českoslovanská; Příspěvek v Českém lidu a 
korespondence s Č. Zíbrtem; Folkloristika; Sálova práce jako zdroj pro jiného autora; 
Východočeské harfenictví ) a její „interpretaci“ ve sféře pedagogické (viz. odd.: Etnografie jako 



prostředek výuky vlastivědy, c. d. s. 48–57, kap.: Nové učební osnovy; Osoba „vlastivědce“; 
Sálovy příručky pro učitele vlastivědy; Jak si hraje a čím se zaměstnává dítě královehradecké? 
Pověst jako historický, morální a inspirující prvek vlastivědné výuky; Shrnutí). 

Závěrečný oddíl práce (viz c. d. s. 58–60) bilancuje dosažené výsledky studia pojednávané 
problematiky a upozorňuje na alternativy jeho prolongace. 

 
Hodnocení. Konceptuální členění bakalářské práce je adekvátní zvolenému tématu a 

formulovanému cíli práce. Autorka prokázala schopnost práce s primárními i sekundárními zdroji 
informací a její interpretace působí vyváženě. Formální zpracování textu považuji rovněž za 
zdařilé.  

 
Soudím, že Jana Tomášová vyhověla požadavkům kladeným na bakalářskou práci a 

doporučuji ji tudíž k obhajobě s navrhovaným hodnocením „výborně“. 
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