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Hodnotícíkritéria

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají
zadáni anázvu práce.

Metody využitéautorem jsou adekvátní vzhledem

k

cílr

práce a tématu.

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.

Struktura

práce je vyvážená a logická.

Zpracování l.rykazuje rysy originality a vlastního přínosu.

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.

je

psána kultivovaným odborným jazykem
použitísprávné terminologie.

Práce

Autor správně cituje.

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závět,
Seznam pramenů použitéliteratury, anotace
cizím jazyce, rozsah odpovídá zadžni).

v

češtiněa

Celkové hodnocení (slovně)
..bestse11ery''' nejsem si ani jista, zďa jeho dílo
Dílo Karla V. Raise jistě dnes jíŽ nepatŤi mezi
překvapí, že si ho
(a
najdeme alespoň v to1ik nepopulární povinné školníčetbě. o to více mile)

nekladla za cil atal1zovat
studentka vybrala jako téma bakalařské práce. Eliška Skuhrovská si však
představit Raise jako
1iterární dílo tohoto spisovatele, ale rozhodla pro možnáještě náročnějšíúkol -

zájem rozšířila
učitele. A dokonce nezůstala pouze u nejslavnějšího představitele tohoto rodu, ale
důvodů, proč
i o nejbližšíspisovatelovy příbuzné,kteří svůj Život Zasvětili učitelsképrofesi. Mnoho.
jsem práci otevírala s velkým očekáváním a těšila se, že mi nechá detailně nahlédnout do života
se, že
rodiny, v nížse pozoruhodné mnoŽství jejích členůvěnovalo kantorské profesi. Nedomnívám
by takovýchto rodin bylo v českých poměrech mnoho, zvlášť těch, k nimž by se zachovalo tolik
popis kaŽdodennosti
archivních pramenů osobní povahy. Bakalářská práce tak d1e náavu slibovala
nimi, rozbor
učitelskéhopovolání na konci 19. století, náhled do nitra učitelůa vztahy mezi
po motivaci výběru
spokojenosti či nespokojenosti se sociálním postavením, zodpovězení otázek
tohoto povolání aj.
na mě
Bohužel na většinu těchto otázek jsem po přečtení odpověď nedostala, prácejako celek
přistoupila ke zpracování
nepůsobí zcela kompaktně, ale i přes to konstatuji, že Eliška Skuhrovská
jen několik
velmi poctivě u pk,J vyhověla nárokům kladeným na bakalářskou práci. Dovolím si tak
autorce
poznámek, které snad nebudou myš1eny ani jako výky, a1e spíšedobré rady, které mohou
pomoci, pokud se bude chtít tématu dále věnovat...

Z hlediska heuristiky je vidět, že autorka pilně prostudovala bohaté osobní fondy rizných
BohuŽel však již
členůrodiny Raisů uloŽené v Literámím archir.r.r Památníku národního písemnictví.
jejich profesního života byl alespoň trochu
nepátra1a po jiných archivních pramenech, aby obraz

jednotlivým školám,
objektivní, očekávala bych snahu o dohledání archiválií či dobových tiskovin k
vinohradské
na nichž Raisové působili. Vhodně je například na s. 28-29 použit úr}wek z kroniky
Život a dílo
kol.
a
školy, kde Karel V. Rais působil, je ovšem citován ze sešitku Zd,eňka Prchala
Karla Václava Raise.
slovníků
Seznam literatury je poměrně obsáhlý, bylo by asi zbýečnéčerpat z desítek da1ších
či podobně zaměřených knih věnujících se dějinám českéhoškolství. Mamě však hledám práce
věnuje (např.
současnéhobadatele Martina Hladkého, který se Karlu V. Raisovi dlouhodobě
Králové:
kRaisor,u pobytu na Vysočině vtz: HLADKÝ, Martin. Karel V. Rais a Hlinecko. Hradec
vzpomínka na
Balustráda,2OOg) či článek Antonína Helcla (Jen škole sloužil, milým česleym dětem Sobotky 6-7,
učitele a ředitele soboteclých škol Antonína Raise a jeho bratry, Zpravodaj Šrámkovy
1972, s. 52-56).

pročístjeho
Dále si myslím, že pro pochopení osobnosti spisovatele Raise by bylo žádouci
Raisovo
paměti (Ze vzpomínekl,Il,poslední vydání Lázně Bělohrad 2008), ikdyž přímo nereflektují
trvání
učitelsképůsobení.Taktéžvseznamu literatury postrádám Památník na oslayu šedesátiletého
1929, A|manach,
Raisova Státního koedukačníhoučitelskéhoústavu vJičíně.]869-1929. Jičín
vyšel při příležitosti
v němŽ můžemedohledat několik příspěvků věnujících se Karlu V. Raisovi,
přejmenování školy po tomto ýznamném absolventovi.

Zajimavé by také jistě bylo porovnat učitelský rod Raisů s nějak1ým podobným příkladem,
případně jednoho představitele sjiným učitelem _ zde se nabízejínapříklad vzpomínky Františka
Slaměníka, které autorka v seznamu literatury uvádí' ale pravděpodobně využila jen velmi okrajově.
Autorka si výkla jasnou strukturu práce, které se striktně drže|a, V první kapitole se nastínila
vyvoj dějin školství v druhé polovině 19. století. Druhá kapitola je poskládána zoddělených
životopisných medailonků jednotliých představitelů rodu. Následuje stručný popis profesní kariéry
Karla V. Raise, který by ale bylo možno rozvinout na samostatnou práci a to samé platí i o zajimavé
čtvrtékapitole. Autorka našla učitelskézápisníky Jindřicha Raise a provedla jejich struěnou analýzu.
Domnívám se, že by bylo dobré porovnat Raisory metody s tehdejšíběžnou praxí a zavedenými
metodami, až poté by se dalo konstatovat, zda jsou jeho výpisky přínosnéa originální. Dalším
krásným pramenem, který Eliška Skuhrovská ve své práci vyttžila, je rodinná korespondence.
Úryvkům z nich vyčlenila samostatnou kapitolu, a rekonstruovala z nich vzájemné vztahy
i problémy, s nimiž se kantor v té době potýkal. Škoda,že nevycházela také z dopisů začínajícího
uěitele Karla V. Raise rodičům'v nichž popisuje své počátečníútrapy.

Text je po stylistické stránce zdaŤI|ý, rušivě působíjen občasnégratnatické a pravopisné
chyby (podkrkonoší, Hradec králové, Z|atá praha' shoda přísudku s podmětem atd.) a jednou se
opakujícícelá věta (s. 1 1). Dále upozorňuji, že do odborného textu se nehodí psát o osobách pouze
familiámím oslovením křestního jména. Autorka rovněž nesjednotila psaní jména Karolína / Karolina
Vemerová. V dalšíchpracích bych autorce ještě doporučila důslednéa jednotné rozepisování
číslovek,jednotné psaní číselpoznámek v textu za interpunkci, nezapomínat na tečku na konci
poznámek, přímou řeč v citaci uvozovat odlišným typem uvozovek a nenechávat jednopísmenné
předložky či spojky na konci řádků.

Na úplný závěr si dovolím podotknout, že zůstalo nevyřešenou otázkou také samotné

spisovatelovo jméno. Tohoto problému se autorka lehce dotklav poznámce I24, a|e zda se přiklonila
k variantě Karel Václav (ak se častěji uvádí) či Karel Y " (což by měla bý zkratka od křestního jména
Karel Veliký) zůstalo neobjasněno.
I přes
a

ýše nastíněné připomínky

doporučuji bakalářskou práci Elišky Skuhrovské k obhajobě

navrhuji známku výborně.
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