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 Autorka předložila téma, jehož aktuálnost dnes  znovu  vystupuje do popředí. Je 

zřejmé, že autorčin zájem o téma je spojen i s hlubokým osobním příklonem.  

        Práce  se opírá o strukturu, která avizovala dobrý  předpoklad pro  naplnění zvoleného 

tématu. Zpracování se však nevyvarovalo  jednostranností a povrchnosti s množstvím 

faktických   chyb. Např. v kap. 2., s. 31: „Vystoupením V. Příhody se svým programem 

přestavby a reformy  školství v duchu jednotné, vnitřně diferencované školy II. stupně 

znamenalo vytvoření jasné a pokrokové koncepce, která byla ojedinělá  ve své době, protože 

žádný jiný protinávrh nebo koncepce na přestavbu  československého školství, nebyl vytvořen 

a pokud ano, pak se jeho znění ani ohlas  nedochovaly v dobových spisech a článcích.“ Nejen 

že byly další návrhy  vytvořeny, ale byly dokonce i publikovány (Uhlířová, 2003). Totéž platí 

i pro tvrzení na s. 46. „ Nikdo z odpůrců se však nepokusil o svou  vlastní koncepci, se kterou 

by mohla  být  Příhodova  srovnána  a posuzována“. Kritické postoje k Příhodovu školskému 

návrhu  v práci neukazují k podstatě  kritiky – např. to, že u J. Uhra (s. 34) byl spor veden o 

pojetí školské reformy  a odlišný postoj k behaviorismu, či u O. Chlupa (s. 39) nebyla 

autorkou zdůrazněna zásadní skutečnost, že podstatou  Chlupovy kritiky bylo jeho odmítnutí 

spojit měšťanskou školu a nižší ročníky gymnázia. Lze tak konstatovat, že  práce se kloní  k  

jednostrannému pojetí školské reformy 30. let.  

  Životopisné medailonky  pedagogických osobností  uváděné přímo v textu text tříští  a 

odvádějí od sledování  tematické  linie.     

 Kapitola 3  chronologicky  rozvíjí  kroky  školské reformy po 2. světové válce k přijetí 

jednotné školy. Protože bylo toto období značně politicky ovlivněné, zasloužila by si celá tato 

kapitola ucelený obecně historický vhled, na jehož pozadí by  kroky, vedoucí k jednotné 

škole,  plastičtěji vystoupily.  V textu zvláště této kapitoly   nejsou dostatečně  uváděny 

zdroje.   

      Z hlediska struktury práce považuji za nedostatek  absenci metodologické kapitoly. 

 

 



 

Faktické nesprávnosti a nedostatky 

1. Otázku jednotné školy  lze nalézt již dokonce v návrhu na českou školskou strukturu v roce 

1848 v kruhu kolem K.S. Amerlinga, dále pak jistě v poslední čtvrtině  19. století.  Nelze  ji 

tedy sledovat až od roku 1918. 

2. Nesprávné užití terminologie. Ve 20. letech  je reformní  školský pohyb v Československu  

označován  za školský  pokus:(a to individualistický). Pokusné školy  či reformní pokusné 

školy  30. let jsou spojeny  s proměnou učebního plánu celé školy  od školního roku 1929/30 

a vztahují se k Příhodově reformě.  

 Pojednání o jednotlivých pokusech je povrchní (s. 11-14), bez uvedení zdrojů , z nichž 

autorka čerpala. 

3. Absence v bibliografii: 

Cigánek, R. Politický zápas  o jednotnou školu 1945 – 1949. Praha: Karolinum, 2009. 

Uher, J. Základy americké výchovy. Praha:Čin, 1931 (odkazuje se na ni v textu, neuvedena 

však v bibliografii). 

Uhlířová, J. Problémy školské reformy v meziválečném období.1. a 2. díl. Praha: UK PedF, 

2003. 

Váňová, R. Československé školství ve 30. letech (Příhodovská reforma). Praha: UK PedF, 

1995. 

4. Uher , B.  - Jedná se o Borise Uhra či Bohuslava Uhra? 

5. Jan Uher – uveden na straně 130 jako Josef Uher. 

 

Formální stránka práce 

1. Formální  úprava  celé práce   neodpovídá normě.  

2. Autorka vůbec neuvádí přímé formální citace v textu, byť s nimi fakticky pracuje.  

3. Bibliografie  není  vystavěna na  platné  citační  normě UK 

4. Schází soupis prostudovaných archivních fondů , ale i přesné odkazy  na ně, např. s. 102 

 (Denunciace V. Příhody). 

5. Schází soupis zkratek s  vysvětlivkami (např. s. 104  - ÚNS) 

6. V poznámkách schází č. 119 - 139 

7. Schází  avizovaná příloha č. III. 

 

Jazyková stránka práce 



Autorka  nejen nevěnovala dostatečnou pozornost korektuře textu, protože v práci  lze nalézt 

velké množství gramatických nesprávností, ale i  formulační úroveň je velmi neobratná, takže 

dochází až ke ztrátě srozumitelnosti. 

 

Práce nevyhovuje požadavkům kladeným na rigorózní práci  a proto ji nedoporučuji 

k obhajobě.                   

 

 

V Praze dne 27.3. 2014 

 

Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 

UK PedF 


