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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Pavlína Císařová si zvolila ke své bakalářské práci téma nacházející se na pomezí 

regionálních dějin a dějin školství, respektive se jedná o dějiny menšinového školství. Je to 

problematika, která, po delším nezájmu, je v poslední době opět častěji studována. Což je jen dobře. 

Předmětnou oblastí je jí následně Chomutovsko a okolní obce, jež z části zmizely pod rypadly 

hnědouhelných dolů, což práci dodává zvláštní rozměr. Studie stojí na adekvátní pramenné základně, 

opírajíce se především o dobovou literaturu, částečně pak i o archivní fondy. Text je členěn do čtyř 

kapitol. První tři vykreslují kontext česko-německých vztahů na Chomutovsku do konce druhé 

světové války. Čtvrtá část pak chce být případovou sondou do života konkrétních institucí, 

nejplastičtěji se jeví v rámci celku kapitola o škole v Ervěnicích. Autorka se vyjadřuje kultivovaně, 

z hlediska stylistického by mohlo být ledacos dotaženo, na úrovni práce bakalářské je to však 

přijatelné. Celkově lze říci, že studie, přesto že v některých pasážích je „převyprávěním“ informací 

ze školních kronik, plně splňuje požadavky kladené na práci bakalářskou.  
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