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Celkové hodnocení (slovně) 
Autorka se zabývá velmi málo známým, ale neobyčejně zajímavým tématem, snahou zavést české 
školství na Hlučínsku a neochotou tamního obyvatelstva, které se po pruském záboru začalo cítit 
jako součást Německa, připustit, aby jejich děti do českých škol chodily. Na této otázce se dá myslím 
velmi dobře ukázat, jak důsledná, ale zároveň necitelná a malicherná byla první republika (resp. její 
úřady).  
Náležité pochopení problémy by ovšem vyžadovalo, aby se autorka pokusila najít nebo 
rekonstruovat, co československé úřady věděly o Hlučínsku, zda měly nějaký koncept pro jeho 
získání nebo zda si vůbec uvědomovaly, jaké poměry na Hlučínsku panují. To by se dalo nejlépe 
poznat z dokumentů centrální povahy, např. z materiálů MŠANO. Nezdá se, že by s nimi autorka 
pracovala. Dále mi schází skutečné zhodnocení českých – československých úspěchů na tomto poli: 
počet knihoven, přednášek apod. byl docela dost vysoký, takže je jistě legitimní otázka, s jakými 
výsledky se čs. úřadům podařilo narušit (alespoň na čas) dosavadní školskou a kulturní praxi.  
Po stránce formální vykazuje práce řadu nedostatků. V podstatě je napsána na základě dvou studií 
V. Plačka, doplňky z ostatní literatury jsou poměrně zanedbatelné. Dva prameny, uváděné v soupisu, 
se vůbec neobjevují v poznámkách; je třeba se ptát, zda je měla autorka vůbec v ruce, a jestliže ano, 
proč je necitovala. Citační praxe má také jisté vady. Po stránce jazykové a stylistické působí práce 
značně odbytým dojmem. 
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