
Posudek vedoucího diplomové práce 

Autor diplomové práce:  Jana Kříženecká 

Název práce:    Počátky českého školství v bývalém okrese Německé Jablonné 

Autor posudku – vedoucí práce:  Mgr. Markéta Dvořáková 

  Jana Kříženecká si ve své práci vytkla za cíl sepsat české školy v tehdejším politickém 

okrese Německé Jablonné od vzniku Československé republiky až do jejich uzavření v roce 

1938. 

 V první části práce se autorka zaměřila na vznik, správní a územní vývoj a zánik 

původního politického okresu Německé Jablonné. Ve druhé části se věnuje problematice 

školství, zvláště se zaměřuje na školství v pohraničí. 

 Stěžejní částí práce třetí kapitola, ve které autorka sepisuje české školy v okrese Německé 

Jablonné. U každé školy se pokusila najít co nejvíce informací od jejího vzniku až po uzavření 

v roce 1938. Odkazuje na nalezené zdroje, ze kterých je možné dále čerpat. U některých škol se 

dochovalo množství informací, zejména školní kroniky, jiné školy nemají např. ani svůj fond 

v archivech. Celkem našla a sepsala 11 obecných škol a 1 měšťanskou.  

 Zdroje o školách vyhledávala autorka především v Statním okresním archivu v České 

Lípě a Liberci. Dále se formou emailové pošty spojila s mnoha starosty, matrikáři, kronikáři, atd. 

Autorka zpracovávání práce věnovala množství času, projevovala mimořádný zájem o danou 

problematiku. Jak tvrdí autorku, dosud neexistuje tištěný odborný text, který pojednává o vzniku, 

vývoji, případně i zániku jednotlivých českých škol v původním okrese Německé Jablonné. 

Kromě toho ještě autorka u každé školy sepsala, z jakých materiálů je čerpáno a kde je možné je 

najít. 

 Práci by prospělo zeštíhlení u stran 8 – 40. Čtenář se ztrácí v množství informací dříve, 

než se dostane k podstatné kapitole práce.   

 Diplomantka pravidelně konzultovala postup své práce s vedoucí, pracovala velmi 

samostatně se zájmem a vlastní iniciativou. 

 Předložený text splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, autorka dokázala 

schopnost napsat odborný text. 

 Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

Otázky k obhajobě:  

1. Jaká byla odborná kvalita pedagogů, kteří působili na českých školách v pohraničí? 

V Praze 25. srpna 2014 

        Mgr. Markéta Dvořáková 


