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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Autorka si ke své bakalářské práci zvolila téma regionálních dějin školství, volba to byla 

logická, neboť má k Hlučínsku pevné rodinné vazby, současně se tématu věnovala již v práci 

proseminární. Nutno říci, že téma bylo zadáno v době, kdy nebyly známy bakalářské práce studující 

obdobnou problematiku a obhájené na PedF PU v Olomouci (Vývoj nižšího školství na Hlučínsku v 

období 1. československé republiky se zřetelem na obec Píšť – P. Homola, Dějiny školství na 

Hlučínsku v historickém kontextu regionu – V. Kozlová). Bohužel ve srovnání s výsledky těchto 

studií se ukazují hlavní nedostatky předkládané práce. Defendentka jejich závěry vzala v potaz příliš 

pozdě, současně však ve svém výzkumu zůstala za očekáváním. Práce – psána sice kultivovaným 

jazykem a s naprostou uspokojivostí strukturována – má hlavní nedostatky v hlubším archivním 

studiu a ve znalosti příslušné odborné literatury. Není dostatečně analytická. A to ani v rozboru 

v seznamu pramenů uváděných školních kronik a v případě dobového tisku. V předložené podobě se 

bakalářská práce opírá o vydané publikace a postrádá základní prvky samostatného zpracování. 

Obsahuje i některé faktografické nepřesnosti (používání termínu Rakousko, pruský sněm 1848), 

chybí přesnější výklad termínů jako např. Moravci. 

 

Navržená známka dobře 
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