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Tématem předkládané rigorózní práce jsou české školy v období protektorátu 
s přesahem až do prvního poválečného školního roku 1945/46. Situaci v českém školství 
v daném období autor ukazuje v historickém kontextu s důrazem na zásadní mezníky české 
historie a 2. světové války, i když přímá souvislost např. mezi Nicholasem Wintonem, 
zachráncem českých, převážně židovských dětí či nacistickým programem s názvem T4 a 
českými školami není zcela jasná a autor by ji měl ozřejmit v průběhu obhajoby. Tím 
samozřejmě vůbec nezpochybňuji zásluhy nedávno zesnulého sira Wintona nebo zrůdnost 
akce T4 (likvidace osob s postižením).

Cílem rigorózní práce z dějin pedagogiky je poskytnout mladé generaci nástin vývoje 
školství v protektorátních letech s využitím prvků zážitkové pedagogiky (?). V jednotlivých 
kapitolách autor analyzuje závažnost situace v českém školství v chronologickém přehledu
včetně řízení škol a platné legislativy.

Autor prokázal, že se velmi dobře orientuje v problematice, které je rigorózní práce 
věnována, faktografické údaje dokázal navzájem propojit, předložit ucelený obraz a 
upozornit na složitost historické epochy. Čtenáře seznámil s nelehkým obdobím pro české 
školství i český národ, ať už to byly ztráty na životech nebo materiální ztráty, nehumánní 
zacházení s běžnými občany, ideologický diktát, nucená germanizace atd. V předposlední 
kapitole popisuje tragickou událost, jež zasáhla širší rodinu autora. Oceňuji provázanost 
významných historických mezníků (jejich stručný přehled tvoří úvod každé kapitoly) 
s následným textem a údaji z oblasti vzdělávání a výchovy.

Práce je dobře strukturovaná, psána kultivovaným jazykem a pro čtenáře, který není 
plně zaujat danou dějinnou epochou jako autor, přináší (i) množství nových informací. 
Stanoveného cíle bylo dosaženo. Práci se zdroji a odbornou literaturou lze považovat za 
odpovídající, nicméně z textu jednoznačně nevyplývá, kdy autor pracoval s primárními a kdy 
se sekundárními (a jakými) zdroji, i když v Úvodu rigorózní práce zmiňuje spolupráci 
s Pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze a v přílohách čerpá ze Státního okresního 
archívu v Litoměřicích. Prosím, aby při obhajobě bylo autorem doplněno a vysvětleno.

Formální úprava práce vyhovuje stanoveným požadavkům jen částečně (viz Opatření 
děkana č. 8/2015), internetové zdroje nejsou citovány v souladu s citační normou.

Závěr: Práci doporučuji k obhajobě před komisí.
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