
Posudek na rigorózní práci 

Irena Salavcová: Cesta k jednotné škole 

 

     Předložená rigorózní práce (dále jen RP) sleduje proces vytváření jednotné školy v ČSR. Tvoří ji  113 

stran textu (nejde o normostrany!), poznámky, 3 přílohy a seznam literatury. Je strukturována do tří 

kapitol. První a druhá jsou věnovány období první republiky (20. léta, 30. léta), třetí období 

poválečnému (1945-1948). 

     RP čerpá z poměrně bohaté literatury a pramenů. Škoda, že literatura není uvedena podle platné 

normy a že prameny nejsou citovány.  

     Práci chybí jasně formulovaný cíl. Formulace typu „práce by měla být skromným příspěvkem“, 

„chtěla jsem připomenout“ apod. jsou velmi vágní a nedovolí posoudit, o co vlastně autorce šlo a zda 

byl cíl splněn. 

     První kapitola připomíná (ve značně zkrácené a formulačně neobratné podobě, čímž mnohdy 

dochází ke zkreslení) reálie o školské soustavě před vznikem republiky a školské pokusy ve 20. letech. 

Připomenout školskou soustavu je vzhledem k tématu RP na místě, méně už zmíněné školské pokusy, 

protože ty o jednotnou školu neusilovaly (koneckonců ani usilovat nemohly). Naopak stálo zato 

podrobněji zmínit reformní návrhy z let 1917-18, které v řadě případů jednotnou školu jako cíl 

školské reformy zmiňují. 

     Druhá kapitola je věnována reformnímu úsilí 30. let. V obsahu je strukturována do 3 subkapitol, 

v textu jsou subkapitoly čtyři. Navíc subkapitoly 1 a 2 jsou podle názvu takřka totožné. Ve skutečnosti 

autorka v 1. subkapitole sleduje širší společenský kontext reformy, subkapitola by vyžadovala jiný 

název.  V textu postrádá posuzovatel vymezení pojmu „jednotná škola“. Kdyby byl tento pojem 

vymezen, bylo by zřejmé, proč se autorka též zabývá v úvodu kapitoly snahami o jednotnou střední 

školu (viz s. 15 aj.) V pokusu o hodnocení reformy autorka neuvedla podstatnou věc: reformní školy 

neověřovaly jednotnou školu (pokusná práce byla povolena jen na úrovni vnitřní reformy na 

existujících měšťanských školách). Celkově kapitola uvádí známé reálie. V kapitole je několik věcných 

nepřesností, např. J. Hendrich se nenarodil roku 1880. 

     Třetí kapitola RP je poměrně nejzdařilejší. Autorka uvádí širší historicko-společenský kontext, 

vysvětluje příčiny dřívějšího vzniku reformního návrhu na Slovensku (v porovnání s Českem), sleduje 

střety názorových skupin na uspořádání školství v ČSR po válce. I v této kapitole však chybí 

zdůraznění podstatného: Zvítězilo pojetí jednotné školy nediferencované (zájmové kroužky lze těžko 

pokládat za formu diferenciace) a to bylo také realizováno. (Vysvětlení příčin této skutečnosti není 

těžké.)  

     Předloženou práci nedoporučuji k obhajobě. Kromě uvedených nedostatků koncepčního a 

věcného charakteru má totiž mimořádně nízkou stylistickou a gramatickou úroveň. Některé 

formulace jsou takřka nesrozumitelné, vyskytují se gramatické chyby (a to i ve shodě přísudku 

s podmětem) a množství neopravených překlepů. Celkově budí práce neseriózní dojem. Doporučuji ji 

přepracovat, zejména po formální stránce, a znovu předložit – s tím, že budou i náležitě využity 

prameny uvedené v seznamu.   

 

V Praze 22.2.2014                                                                       doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.               



      

      

    

      


