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Oponentský posudek 

 

Michaela Erbenová se ve své práci ujala tématu, vztahujícímu se k dějinám školství a k regionu, který 

je jí blízký, konkrétně východočeské škole v obci Dohalice (Dohaličkách).  

Svou práci Erbenová otevřela přehledem vývoje školství v českých zemích v dlouhém 19. století a 

stručným nastíněním dějin obce Dohalice. Věnuje se i dalším dominantám vesnice –kostelu a faře. 

Dále svou práci rozčlenila do dalších dílčích kapitol, v jedné se věnuje – vlastně analisticky - dějinám 

zdejšího školství od jejího počátku po jednotlivých desetiletích až do roku 1938, v další pak 

jednotlivým významným učitelům a školním inspektorům. Pozornost věnovala i souvisejícím 

problémům, a to činnosti místní školní rady, polévkovému ústavu, lidové školy hospodářské, ale i 

organizovaným školním výletům. Zatímco jmenované kapitoly jsou vlastně popisné, v závěru práce 

připojila – záslužně – i kapitolu „problémovou“, nazvanou Úcta k hlavě státu: za monarchie i za 

republiky.   

Michaela Erbenová využila místní prameny uložené v archivu v Hradci Králové i tamní školní kroniku, 

ale také cenné paměti učitele Václava Deyla, spolužáka Eduarda Štorcha. Deylovy paměti nabízejí 

další (zatím tu dostatečně nevyužitý) potenciál k analýze vztahu mezi „školou“ a „farou“. I ke 

Štorchovi pak bylo možné využít více již publikovaných prací.  

Ve své práci připomněla M. Erbenová zdejší významné osobnosti i uzlové body dějin školy (např. 

ztráty v souvislosti s válečnými událostmi, „boj o dítě“, zrušení celibátu, aplikace malého školského 

zákona, elektrifikaci obce i školy), připomněla i revizi a doplnění knihovny. Proběhla v této souvislosti 

nějaká diskuse? Vyřazování (a jakých?) knih? Pokud se např. zmiňuje, že v květnu 1939 vzniklo (s. 57) 

rodičovské sdružení, pak se nabízí otázka, jaké byly argumenty pro jeho zřízení? Jsou např. v 

pramenech zachycené důvody pro „odškolení“ některých obcí? Je možné dále např. analyzovat, jak 

se učitelé uplatňovali ve veřejné sféře? Např. v obecní samosprávě? V různých spolcích atd.? Je 

možné alespoň v základních parametrech vývoj v Dohaličkách porovnat s jinými (třeba sousedními) 

obcemi?  

Práci autorka doplnila soupisy řídících učitelů i učitelů „řadových“, také zdejších učitelek; další 

tabulka pak shrnuje počty žáků. Uzavřela ji i ilustrativní obrazovou přílohou.  

Michaela Erbenová zpracovala svou bakalářskou práci na základě zvolených pramenů solidně a se 

zaujetím (někdy ovšem, jak už to bývá, příliš podlehla dikci pramenů, jen namátkou s. 51 či 56). Její 

práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce, ale téma nezpracovala příliš inovativně, a to ani 

metodologicky, ani argumentačně. Doporučuji ji tedy k obhajobě jako velmi dobrou.  
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