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oponentský posudek 

 

 

Předložená dizertační práce v nadstandardním rozsahu, perfektně vyvedené formě a struktuře 

přináší pro oblast dějin školství, výchovy a vzdělávání nové syntetické pohledy na 

problematiku zejména vnějšího smyslu pedagogických snah emancipačního charakteru 

vrcholné fáze národního obrození 2. poloviny 19. Století. V tom je práce Věry Brožové 

inovativní a přínosná. Hodnotí dosavadní znalosti, argumentaci a interpretaci na základě 

globálního nadhledu nad vývojem společnosti jako celku, neulpívá na lokálních nebo oborově 

uzavřených problémech a vnímá vliv spolkové profesionalizace učitelství na celkový kulturní 

rozvoj společenského života. 

Práce Věry Brožové je zralou syntézou, která přináší řadu obohacujících faktů i interpretací 

nejen pro pedagogiku, poznání jejího vývoje, ale i řadu dalších společenskovědních disciplín. 

Dokonalá heuristika umožnila spolu s obdivuhodnou erudicí autorky zpracovat téma, které 

výrazně osvětluje složitost vývoje emancipačních snah české společnosti nejen ve velkých 

průmyslových centrech, ale i na venkově. Autorka nepodléhá dobové argumentaci, 

vycházející z omezujícího étosu nadšení pro národní věc, ale střízlivě otevírá oči čtenáři a 

uvádí ho do světa vnitřního vývoje školství, učitelských snah „v rámci zákona“ překonávat 

poznané brzdy kulturního ovlivňování nových generací a často naivní posilování vlastní role 

lokálních „kultutrégrů“ spolkovou činností projevující se vnějškově loajálně, vnitřně v málo 

viditelné činnosti však velmi významně budující pevné kořeny národní vzdělanosti a hrdosti 

(časopisy pro děti a mládež, naučná literatura, lidovýchova apod.), otevírající i dobově 

tabuizovaná témata, se snahou překonávat i vnímanou nižší estetickou úroveň textů 

praktických učitelů. Brožová tyto snahy nezavrhuje, ale vyzdvihuje v souvislosti 

s podmínkami, ve kterých byly praktickými učiteli utvářeny. Zcela v duchu moudré životní 

zkušenosti, která praví: Člověk, který s o něco pozitivního snaží, ale nepovede se mu to 

dokonale, je vždy lepší, než člověk, který se nesnaží i nic pozitivního a daří se mu to. 

Nemá, myslím, valného smyslu, u tak kvalitních prací kopírovat strukturu běžných posudků. 

Úplně postačí, že práce nadmíru naplňuje očekávání kladená na dizertační práce jak 

v rozsahu, obsahu i formě. Přináší syntézu sledovaného období, podloženou pečlivou 

heuristickou přípravou a vlastní erudicí autorky. 

 



Na  základě  výše  uvedeného konstatuji s radostí, že autorka předložila text, který doporučuji 

k obhajobě  bez jakýchkoliv výhrad a  po jejím úspěšném obhájení podporuji udělení titulu 

PhD.  autorce Věře  Brožové. 
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