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Celkové hodnocení (slovně) 

Práce M. Bandasové byla zaměřena na velmi zajímavou, jak sama několikrát uvádí téměř 

cimrmanovskou, postavu českého učitele 19. století, Josefa Soukupa. Šíři jeho zájmu ukazuje sám 

život (byl jedním ze zakladatelů českého dívčího školství), ale především dílo (ať již učebnice či 

hudební tvorba). Zajímavým a jistě důležitým pramenem jsou jeho paměti. Tyto skutečnosti by 

nabízely zpracování přínosné diplomové práce, což se však defendetce nepodařilo. Je to o to větší 

škoda, že se M. Bandasová opírá o Soukupovu pozůstalost. 

Výsledná práce je složena ze šesti kapitol, které však netvoří celek, ale spíše samostatné části, 

někdy navíc zcela kompilační (Vzdělávání dívek v Čechách, V. V. Janota). Jistě nejpovedenější je 

kapitola první, životopisná, jež se však místy jeví jako pouhé převyprávění Soukupových pamětí, 

abstenuje kritika pramene, interpretace a vůbec širší zasazení do kontextu přinejmenším vývoje 

českého školství (především regionálního) ve studovaném období. Proč toho není více k táborské 

preparandě? K Praze čtyřicátých let? K Písku v době, kdy tam Soukup působil? V tomto pohledu je 

zcela nedostatečná i studovaná literatura. 

Autorka místy projevuje až jistou naivitu, když chce pojednat o „zásluhách“ předmětu svého 

zájmu (s. 10), když se „diví“ v případě hranostaje (s. 69) či ve svém závěru. Nedostatek pramenné 

kritiky vede až k úsměvným nedostatkům: je například dekret za vypěstování mnoha tisíc ovocných 

stromů dokladem pedagogické činnosti? Je možno usuzovat, že Soukup inspiroval Alše k historické 

tematice pouze na základě jedněch (a to ještě velmi nestranných vzpomínek?) Z čeho soudí, že 

Soukopovy rodiče netrpěli nedostatkem? (s. 91) 

Zmatečná je struktura práce, chybí anotace v českém jazyce, nedůsledný je poznámkový aparát i 

seznam použité literatury a pramenů.  
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