Posudek vedouci diplomové práce
Pavlína Burdová: Vznik a vývoj menšinového školství na okrese Česká Lípa v letech
1919 - 1938
Práci

tvoří

74 stran textu, seznam literatury a

pramenů

a přílohy.

Práce se věnuje českým menšinovým školám na Českolipsku (začaly vzníkat až po vzniku
ČSR). Je logicky strukturována do 5 kapitol, ve ktery~ch autorka sleduje národnostní,
hospodé:lřsky

a sociální vývoj v oblasti, proces vzniku a vývoje škol, jejich rovinu

výchovnou a

kulturně osvětovou;

vzděUlvaci,

uzavírá medailonky několika významných učitelských

osobnosti.
Práce byla vedena snahou zachytit situaci v českém menšinovém školství v celé zvolené
oblastí, tu se však nepodařílo naplnit, protože autorka měla k díspozící zpravy pouze o 26
školách (celkový počet škol byl 54), a to

často

velmi skoupé (o

některých

školách se

dověděla

pouze to, že existovaly). Přesto shromáždila zajímavé dokumenty a podala výpověď o národní
specifice oblasti, zde danou do značné míry faktem, že Češi byli i majiteli továren. V práci
postihla regionální školské problémy hmotné,

finanční,

personální a jazykové a

celkově

vypověděla o přístupu ČSR k menšinovým školám (správa, řízení, financování aj.).

Kdyby práce byla bývala konzultována, mohla se autorka vyhnout neobratnostem v ohledu
formulace cíle práce ("provést mapování"), charakteristiky metod (viz s. 4) aj.
Při obhajobě je třeba, aby autorka vysvětlila:
1. proč zvolila současný okres Česká Lípa (navíc dnes už neexistující) a ne školský okres
historický
2.
3.

proč

4.

hovořit

proč

pracuje s pojmem "škola obecní" (viz s.4, 13)
se v souvislosti s rokem 1921 odvolává ještě na ministerstvo
o

"německé menšině"

vyučování;

v oblasti není korektní

5. na jakou "obecnou publikaci" o školství se odvolává (v seznamu literatury není uvedena)
6. překážky, které Němci činili Čechům (viz s.18) nelze pokládat za banální!
Gramatické chyby ubírají práci na vážnosti (např. s.36 aj. další, zejm. interpunkce ve větách
vložených).
Návrh klasifikace: velmi

dobře, pří úspěšné obhajobě

lze i

výborně.
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V Praze 24.4 .2006

doc. PhDr.

C=:t

f

Růžena Váňová,

CSc.

