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1.Co bylo cílem práce?
2. Jaké metody  byly využity?
3.Vysvětlit pojem „jednotná škola“ – viz BP s. 20
4. Jaký byl přesný název ministerstva školství po vzniku ČSR v roce 1918?
5. Jak rozumět formulaci, že se rumburské gymnázium „rozrostlo ze čtyř na jedenáct tříd“? 
(s.29)

Cíl BP není vymezen, metody nejsou charakterizovány. BP tvoří 2 rozsahem takřka 
srovnatelné části – 1. obecné pojednání o vývoji středního (zejm. gymnaziálního) školství u 
nás od počátků do vzniku ČSR a 2.popis vývoje gymnázia/ií v Rumburku (BP pojednává ve 
skutečnosti o 2 G). V obecné části se opírá  zejména o 2 zdroje: Ottův slovník naučný (jako 
hlavní zdroj!) a sborník o gymnazijním vzdělávání vydaný u příležitosti konference konané 
v Jičíně (Semily 2000), v části speciální využívá primárních a sekundárních pramenů. Ze 
seznamu  je zřejmé, že autorka má přehled o literatuře tématu, nevyužívá ji však náležitě –
což se projevilo v obsahu (řada chyb a nepřesností-původ názvu triviální škola zde na 
s.8,gymnázium ve významu vysoká škola tamtéž,vztah gymnázia a filozofické přípravky 
zde na s.11, pojetí reálky z roku 1849 zde na s.13, a RRG zde na s.16 aj.) i rozsahu (25 
stran). Rozsah práce je pod hranicí normy, literatura není uvedena podle normy .




