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Lze na základě pramenů sledovat vývoj školy v ohledu tzv. společenské školy? Lze sledovat 
hlubší vliv idejí reformní školy v Nuslích na danou školu?

Práce přináší rekonstrukci vývoje malotřídní školy v Otvovicích na základě kroniky školy a 
knihy protokolů porad učitelských konferencí. 
Autorka měla k dispozici cenný archivní materiál. Bohužel jeho zpracování a interpretace, 
kontextualizace v práci chybí, či jsou na nižší úrovni. Svědčí o tom i skutečnost, že autorka 
pracuje pouze se dvěma sekundárními prameny a třemi články. S tímto aparátem není 
možno dané prameny kontextualizovat a interpretovat. Obraz, který je podáván o vývoji 
školy je cenný, ale není plastický a dostatečně odborný a ne zcela vyhovuje úrovni 
bakalářské práce. 
Autorka sice cílevědomě a systémově podává obraz vývoje dané školy, rozdělí tento obraz 
do několika podkapitol, nedaří se jí ovšem poukázat na hlavní problémy tohoto vývoje, na 
klíčové okamžiky vývoje školy v kontextu vývoje školství daného období.

Přesto se jedná o práci čtivou, jazykově kultivovanou, jasně členěnou. Předností je i hlubší 
zájem autorky o danou problematiku, který je z práce zřejmý.
Práce je formálně, gramaticky bez chyb.
Práce splňuje požadavky kladené na práce bakalářské.




