
Posudek na diplomovou práce Bc. Hany Vrchotické, Obecné školství bývalého okresu 

Karlínského v závěru 19. a v první polovině 20. století (jeho struktura a písemnosti), Praha 

2014, 159s. + 8s. příloh 

 

Analýza písemností určitého správního segmentu ve zvoleném regionu a ve stanovené době 

náleží mezi standardní oblasti výzkumu na oboru pomocné vědy historické – archivnictví. 

Výběr takového tématu pro diplomovou práci lze tedy nejen akceptovat, ale i přivítat. Kol. 

Bc. H. Vrchotická si za předmět svého atestačního spisu zvolila písemnosti elementárního 

stupně školské soustavy na teritoriu bývalého Karlínského okresu v mezidobí let 1851 až 

1927, konkrétně pak obecných škol v Brandýse nad Labem, Staré Boleslavi, Klecanech, 

Odolené Vodě, Veliké Vsi a Panenských Břežanech. Po základním vymezení tématu 

uchazečka předestřela cíle práce, přiblížila použité metody a podala strukturu textu. Následuje 

stručná informace o použitých archivních a tištěných pramenech, jakož i důležitější literatuře. 

 Vstupní věcná kapitola přináší přehled vývoje školství se zaměřením na nižší stupeň 

vzdělávání, především potom na školství obecné, počínaje tereziánskými a josefínskými 

reformami, přes období předbřeznové, revoluční rok 1848, dějiny školství v letech 1848 až 

1918 a za první Československé republiky. Širší kontext uzavírá nástin školské správy za 

Rakouska-Uherska a v meziválečném Československu. Bc. Vrchotická zde projevila 

schopnost zvládnout existující literaturu a školskou problematiku pojednat v hutné vcelku 

logické zkratce. 

 Další text charakterizuje teritorium, na němž diplomantka realizovala své výzkumy, 

tedy bývalý Karlínský okres, přičemž nastínila historii příslušných lokalit, tzn. Brandýsa nad 

Labem – Staré Boleslavi, Klecan, Odolené Vody, Panenských Břežan a Veliké Vsi. In media 

res výklad vstoupil v kapitole čtvrté, ve které jsou představeny dějiny obecných či 

měšťanských škol ve vybraných obcích okresu Karlínského. Autorka zde zúročila své 

výsledky prezentované v bakalářské práci. Následně se text dostává k jádru aktuálního 

badatelské pole, a sice k typologii školních písemností a jejich proměn v čase a prostoru se 

snahou zhodnotit jejich význam pro činnost škol, zjistit jaké údaje do nich byly 

zaznamenávány a posoudit je jako historické prameny. 

 Z jednotlivých typů dochovaných písemností obecných škol se Bc. H. Vrchotická 

nejdříve věnuje třídním výkazům, které tvořily podstatnou část zkoumaných dokumentů. 

Právě třídními výkazy se diplomantka zabývala detailněji. Zajímavě zde analyzovala rubriku 

poznámky, které rozčlenila na poznámky o špatném chování ve škole a mimo školu, o 

krádežích, týrání zvířat, ničení přírody aj. Dále přicházejí katalogy a výkazy škole odrostlé 



mládeže, jež si opakovala či doplňovala znalosti psaní, čtení a počítání, hlavní matriky, třídní 

knihy, konferenční protokoly a školní kroniky. Ty shrnovaly důležitější události v životě 

školy, učitelů a žáků během příslušného roku, někdy i s údaji širšího významu pro vývoj místa 

či regionu. Závěr sumarizuje poznatky a zamýšlí se nad funkcí sledovaných písemností a 

jejich významem v období nástupu a rozvoje moderního školství v občanské společnosti 

českých zemí. V obsahu díla je však deklarováno i pojednání z genetické diplomatiky o oběhu 

spisu, s nímž se ovšem v textu nesetkáváme. Velmi bohatý je seznam archivních pramenů, 

které byly v podstatě narativně rozepsány a doplněny o tištěné prameny, literaturu a 

internetové zdroje. Přílohy obsahují kopie vybraných dokumentů. 

  S přihlédnutím k šíři a důkladnosti heuristiky, ke kritickému přístupu k primárním 

aktovým zdrojům i interpretaci zkoumané problematiky, je předložená diplomová práce 

přínosem k dějinám obecného školství ve sledované oblasti  a pro poznání jeho písemností. 

Z uvedených důvodů předložený atestační text Bc. Hany Vrchotické doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze, dne 1. září 2014 
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