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Jana Tomášová  předkládá jako bakalářskou práci etnologicky pojatou monografii o 
osobnosti učitele Františka Ladislava Sála (1867 – 1941), příslušníka kantorské generace, 
která se podílela na zakládání regionálních muzeí, sběrech národopisného a folklorního  
materiálu a pomáhala „zdola“ vytvářet etnografii jako odbornou disciplínu. Pokládám takovou 
volbu za šťastnou tím spíš, že koresponduje jak s autorčiným zájmem o osobnosti rodného 
kraje, tak o historickou etnologii.  

Z povahy práce vyplývá, že autorka pracovala historickými metodami a v popředí stála 
metoda biografická. Analýza Sálovy pozůstalosti, uložené v SOkA Hradec Králové, je 
provedena dobře, s porozuměním a potřebným nadhledem, včetně uvážení určité předběžné 
selekce pramenů, což omezuje jejich výpovědní hodnotu. Druhým základním zdrojem je 
vlastní Sálovo dílo, respektive jeho publikace, převážně pedagogického a metodického rázu, 
opírající se ovšem o etnografické a folklorní reálie. I tady je autorka věcně kritická. Oceňuje 
Sálovo vzdělání a rozhled, avšak nepodléhá jeho charismatu a dobře vystihuje jeho postoj 
k lidové kultuře a jejímu zkoumání nikoli jako cíl, ale prostředek k výchově a zušlechťování 
nových generací. Tento v podstatě pragmatický přístup mu moudře nevyčítá, pouze 
konstatuje, že se Sál chová skutečně jako pedagog a spoluzakladatel a propagátor nového 
učebního předmětu – vlastivědy, jejíž základy spočívají z velké části právě v oblasti lidové 
kultury. 

Sálova osobnost je zachycena na pozadí dobového kulturního a společenského kontextu. 
Vzhledem k jeho profesi je tu ve stručnosti zachycen vývoj obecného školství v rakouské 
monarchii a částečně i v nové Československé republice, a pochopitelně také nástin vývoje 
etnologie a folkloristiky (tady byla vzhledem k nedostatečnému zpracování, torzovitosti a 
ideologizovaným interpretacím autorčina úloha značně obtížná, ale zvládla ji dobře, opět 
věcně, aniž by podlehla stereotypizaci).  

Domnívám se, že Jana Tomášová napsala zdařilou práci, opřenou o originální archiválie 
a zasazenou do dobového a odborného kontextu. Prokázala, že umí pracovat s prameny, ale 
hlavně, že umí kriticky myslet. Její F.L. Sál, přestože prameny k jeho osobnímu a rodinnému 
životu nejsou neúplné, je zachycen jako živý člověk své doby (a je autorce zároveň výzvou 
k pokračování v diplomové práci).  

Práce plně vyhovuje nárokům na bakalářskou práci kladeným a ráda ji doporučuji 
k obhajobě s předběžným návrhem hodnocení výborně. 
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