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Celkové hodnocení (slovně) 

 

 Velká škála otázek, kterým se autor ve své bakalářské práci chtěl věnovat, se dá resumovat: 

v jaké interakci byl stát, společnost a škola před první světovou válkou, k jakým změnám došlo 

v tomto ohledu po vzniku ČSR, předmětem zájmu není pak jen instituce, ale i učitel, žák, zkrátka 

poněkud neuchopitelný „duch doby“. Defendent se rozhodl všeobecné úvahy reflektovat na základě 

konkrétní instituce, kterou byla Obecná chlapecká (a dívčí) škola U Santošky. Základním pramenem 

práce měly být původně zachované školní kroniky. Ve svém výsledku se však studie rozrostla a D. 

Říha prostudoval též část materiálu Okresního školního výboru na Smíchově a některé dobové 

normativní materiály. Z hlediska heuristiky je to počin zdařilý, doplnit by však jistě šlo i některou 

další dobovou literaturu a tisk.  

Domnívám se, že se autor nesnadného úkolu zhostil s úspěchem, v první kapitole vytvořil 

kontext smíchovského školství před vznikem vlastní studované školy, ve dvou kapitolách se následně 

věnoval situaci před rokem 1918 a po vzniku Československa. Informace, jež jde ze školních kronik 

vyčíst, se snažil utřídit, tematizovat, vřadit do obecného celku. Dobré jsou části o pravidelných 

poradách, o školních oslavách, zajímavé postřehy se objevují v pasážích věnovaných žáku a škole 

„společenské“. V těchto částech autor ukázal, že je schopen samostatně materiál zhodnotit a 

zpracovat. Za úvahu by stálo, zda by nebylo lepší postupovat napříště při rozboru od konkrétního ke 

všeobecnému a ne naopak. 
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