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Celkové hodnocení (slovně) 
 
 Po přečtení předkládané bakalářské práce mohu konstatovat, že autora zpracovávané téma 
opravdu zaujalo, uvažoval nad ním, v rámci heuristiky se snažil dohledat i primární zdroje a bádáním 
jistě strávil hodně času. Před námi leží devadesátistránkové úctyhodné dílo. Bohužel výsledné 
zpracování už na mě tak jednoznačně pozitivně nepůsobí. 

Za největší slabinu této práce považuji samotné vymezení tématu. Pustit se do popisu 
základního/obecného (oba pojmy jsou používány, avšak nejsou dostatečně definovány) školství 
v českých zemích v dlouhém časovém rozmezí let 1867 až 1939 mi přijde jako cíl, který by, pokud 
by měl být zpracován skutečně důkladně, přesahoval nároky kladené na bakalářskou, a dovoluji si 
tvrdit, že i diplomovou práci. Autor zamýšlel obecné problémy a otázky demonstrovat konkrétně na 
životě jedné smíchovské školy, která v současnosti nese název ZŠ U Santošky 1. Za velký problém 
považuji ovšem již samotný fakt, že škola byla založena až roku 1897, tím pádem by se nabízelo 
posunout spodní hranici zkoumaného období nejméně o 30 let, tj. až od vzniku této školy. 

 
Jako přínosnější téma by se mi jevilo otočené zadání – historie této školy zasazená do určitého 

období (jak z hlediska politického, tak především z hlediska dějin školství), její postavení 
v dělnickém Smíchově, struktura složení žáků i pedagogického sboru, problémy dětí z chudých 
poměrů, otázka podpůrných spolků, uplatnění žáků (například kolik jich odcházelo na gymnázia, 
kolik na měšťanku) atd. Téměř všechny tyto otázky jsou v práci sice zmíněny, ale důkladněji 
nerozebrány. 

Jak by návrh na posunutí školy U Santošky do centra práce ustál, je však těžké odhadnout. 
Téměř jediným pramenem pro život na konkrétní smíchovské škole, s nímž mohl autor pracovat, byla 
školní kronika. Školní kroniky jako zdroj jsou jistě zajímavým pramenem, avšak dosti ošemetným. 
Autor několikrát zmiňuje, že si je vědom úskalí, které by čerpání pouze z tohoto zdroje 
představovalo. Předpokládáme, že fond školy jako takový neexistuje, což ovšem autor nikde 
nezdůrazňuje. Střípky dokumentů, typu zápisů z porad krátkého období (léta 1899–1903), jsou 
uloženy ještě stále přímo ve škole. Nedostatek primárních pramenů z produkce školy poté autor 
správně nahrazuje dokumenty z fondu Okresního školního výboru Smíchov. 

Školní kronika a její „loajální“ zápisy by jistě posloužily jako podklad pro samostatnou práci, 
musela by ovšem být jinak pojata a kroniky podrobeny daleko větší analýze. 

Pokud autor aspiroval na zkoumání obecných problémů českého/československého školství, 
bylo by asi lepší zaměřit se na konkrétnější období, přelomové body českých dějin atd. Zajímavě se 
například rozepisoval o období před Protektorátem Čechy a Morava, evidentně ho zaujalo 
i porovnávání podmínek za Rakousko-Uherska a po vzniku První republiky. 
 

Autor se snažil, dle svých slov, propojit obecné a konkrétní, což si nejsem jista, že se mu vždy 
podařilo (a jak jsem již výše nastínila, je to úkol extrémně náročný). K popisu obecných otázek 
elementárního školství si sice autor na pomoc vzal dostupnou literaturu, ale zdá se mi, že bohužel jen 
velmi výběrovou. V seznamu prostudovaných knih mi chybí mnoho položek (včetně děl 
osvědčených, avšak v něčem jistě ještě nepřekonaných, J. Šafránka, O. Kádnera, z novějších 
přehledové práce Z. Veselé, R. Váňové aj.). 
 Rovněž jen jako povrchně zmíněné, nedovysvětlené, mi zde přijdou takové mezníky pro 
dějiny základního školství jako byla Hasnerova reforma, reforma roku 1883, úvahy o změně 
školského systému, o nichž se diskutovalo za 1. republiky aj. Z textu také úplně nevyplývá důvod, 
proč autor za spodní mezník časového vymezení tématu zvolil již Prosincovou ústavu z roku 1867, 
jejíž význam nepopírám, ale pro dějiny školství je jistě větším předělem až Hasnerova reforma z roku 
1869. 



 Celkově mi přijde práce dost nevyvážená – například z pohledu využívání zdrojů. Autor se 
vždy zaměří v určité části práce na jeden či dva zdroje, ať už je to zákon, příručka, kronika, archivní 
fond či časopis, které ale bohužel už téměř nevyužívá pro jiné kapitoly. Proč je například časopis 
Český učitel brán jako zdroj až k popisu situace za Druhé republiky, když vycházel už od roku 1897? 
 Z již výše uvedeného důvodu široce zaměřené práce bylo pro autora velmi těžké vybrat určité 
kapitoly, jimiž se chtěl zabývat. Zvolil podle mě ne moc šťastnou variantu pro původní historickou 
práci – představit co nejvíce otázek a práci rozdělit do velikého množství podkapitol. Ty se pak ale 
často stávají jen nástinem daného problému na půl stránky. (Například v letmém popisu přípravy 
učitelů ze zmínky o učitelských ústavech vypadly důležité cvičné školy – s. 38). Bohužel se rovněž 
domnívám, že autor obvykle rezignoval na vlastní úsudek, velmi často jen cituje či konstatuje, práci 
chybí syntetické zpracování. Některé z dlouhých citací by bylo možná lepší vyčlenit jako editovanou 
přílohu. 
 

Na závěr jen pár faktických chyb: Překlepy a drobné chyby se samozřejmě vyskytnou v každé 
práci, v této jich není mnoho, i stylisticky lze autora víceméně pochválit. Myslím si ale, že v dílech 
zkoumajících dějiny školství by se neměly objevovat takové překlepy jako vydání Všeobecného 
školního řádu 6. 12. 1744 (s. 13) nebo Ondřej Chlup (s.10, pozn. 10). V poznámkách pod čarou 
obvykle nenajdeme tečky na jejich konci, autor používá zkratky str. místo s., nejednotně jsou užívány 
dlouhé pomlčky a spojovníky. Přímá řeč v citaci by měla být uvozena odlišnými uvozovkami. 

Jako násilně vložený mi přišel na s. 55 citát Jana Nerudy k roku 1918. Chápu, že ho lze brát 
nadčasově, ale myslím, že uvození kapitoly citací z kroniky by bylo daleko vhodnější. Na s. 60. 
v poznámce 128 autor píše: „Text byl gramaticky opraven.“ Jednak by se s tímto tvrzením dalo 
polemizovat (v citovaném textu je např. slovo „nevydrží“ psáno jako “nevidrží”), každopádně by 
možná bylo v tomto případě kvůli autenticitě lepší text vůbec neupravovat. 
 Na s. 69 autor podotýká, že se čtenář více dozví v kapitole O IV. obecné škole na Smíchově, 
v podkapitole „Boj o ředitelské křeslo“ Takovou kapitolu jsem ovšem nenalezla a pravděpodobně 
text na s. 69 popisem onoho boje přímo pokračuje. Na s. 53-54 autor uvádí, že cituje ze zápisu ze 
školní kroniky 1914/1915, i když v hlavním textu píše o posledním roce války. 
 
 
 
 I přes výše uvedené výtky, které by spíše měly pomoci autorovi při případném psaní další 
historické práce, doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře. 
 
 
 
 
 
 
Navržená známka                     velmi dobře 
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V Praze 7. června 2013          PhDr. Jitka Bílková 
 


