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1)Vysvětlete poměr státu a církve ve vývoji školství v Čechách v období 1774 – 1939.
2)Jak upravovala školní docházku novela z roku 1883?

DP sleduje historii školy v Otvovicích od postavení první školní budovy v obci (1856) do 
prvních let 2. světové války (1941).Využívá prameny (školní kronika, zápisy z porad 
učitelského sboru), regionální literaturu a literaturu  o vývoji školství v českých zemích 
příslušného období. Je jasně strukturována - zaměřuje se na školní budovu, pedagogický 
proces (zde zejména na mravní výchovu, popř. na reformní úsilí učitelů), sociální a 
zdravotní situaci  a péči školy. Oceňuji pečlivé studium pramenů a podrobnou 
charakteristiku vybraných ukazatelů (viz výše).Slabším místem DP je ne dost hluboký 
ponor do obecného vývoje školství v Čechách v daném období. Porozumění tomuto vývoji 
by bylo bývalo autorce dovolilo vysvětlit mnohé reálie a události otvovické školy, nejen je 
konstatovat (DP je deskripcí, nikoli analýzou a vysvětlením). Závěr DP nepodává shrnutí 
vývoje školy. DP místy trpí formulačními neobratnostmi.




