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Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. 
x    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 

x    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. x    

Struktura práce je vyvážená a logická.  x   

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x    

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.  x   

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 
 x   

Autor správně cituje. x    

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 

rozsah odpovídá zadání). 

x    
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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Práce je zajímavým příspěvkem k regionálním dějinám, dějinám školství, ale v některých 

aspektech i k dějinám celé první republiky. Zaměřuje se sice na delší časový úsek (proto někdy analýza 

zůstává na povrchu jevů), který však autorce umožnil zachytit klíčové tendence vývoje zkoumané 

problematiky. Téma valašské školství, byť se jedná o region – jak defendetka dobře ukázala – 

s nepřesnou hranicí, jí naopak umožnilo volit celou škálu zajímavých tematických sond. Upozornila 

na vztah církve a učitele v tomto specifickém školním prostředí, na jeho důležitou roli při 

„modernizaci“ společnosti. Oceňuji strukturu práce, která je dělena logicky, od obecného přechází 

k případovým, životopisným studiím. Celkový dojem je tak, přes některá opakování a poněkud nejasné 

vřazení pasáží (např. o první světové válce), velmi dobrý. Zdařilé je tematizování: valašský žák, 

valašský učitel.  

Práce není prosta gramatických chyb (shoda podmětu s přísudkem s. 31, 39, 97; psaní velkých 

písmen valašský, Vánoce, rakousko-uherská monarchie), některý formulačních nepřesností (učitelské 

síly verbovány s. 33, fašistická okupace s. 59), na některých místech zůstala autorka příliš poplatná 

studovaným pramenům (především práce O. Baráčka, „nebylo potřeba vzdělaných, ale poslušných“ s. 

41, „nejhorší byla situace za Rakousko-Uherska“ s. 61 ) 

Bezpochyby by stálo za to v tématu pokračovat. Nabízejí se další osobnosti jako např. Čeněk 

Kramoliš, srovnání se „slovenskou“ částí Valašska či metodou oral history analyzovat proměnu školní 

reality na Valašsku po roce 1945. 

Práci k obhajobě samozřejmě doporučuji. V upravené a syntetické podobě by se dalo uvažovat o jejím 

publikování. 
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