
Školitelský posudek na bakalářskou práci Michaely Erbenové Škola na Dohaličkách v letech 

1865 – 1938. „V práci a vědění je naše spasení.“  97 rkp. + tabulkové a obrazové přílohy. 

 

Cíl práce: 

Cílem práce je sledování historie základního školství ve východočeské obci Dohalice 

(Dohaličky) v období liberalismu (1865 – 1938) v rámci obecného vývoje národního školství. 

Kromě dějin vlastní školní budovy se práce zabývá vznikem učitelského stavu, problematikou 

vztahu národního školství k panovníkovi, státu a církvi. Předmětem výzkumu jsou také 

mimoškolní aktivity kantorů a žáků školní festivity, což je obzvlášť zajímavé sledovat v době 

státoprávní sřídy. 

 

Charakteristika práce: 

Jedná se o klasické zpracování dějin jednoho vzdělávacího ústavu a jeho osazenstva 

především na základě archivních materiálů uložených ve Státním okresním archivu Hradec 

Králové, dále na základě analýzy školních kronik a zajímavých (skoro ego) dokumentů (v 

tomto případě pamětních knih sepisovaných řídícími učiteli Františkem Matějovským a 

Václavem Deylem).   

 

Metoda a úroveň zpracování: 

Metodickým vodítkem je chronologie událostí, které několikrát nabyly velmi dramatického 

vzezření například během války roku 1866 nebo během první světové války. Ostatní líčení 

sice nemá charakter dramatu, ale s výjimkou návštěvy následníka trůnu arcivévody Rudolfa 

v Dohalicích v roce 1876 se spíše jednalo o každodenní kultivování české mládeže 

nadšenými, národně uvědomělými učiteli a naopak českého učitelstva prostřednictvím 

Hasnerových reforem, které definitivně odtrhly nejen české učitelstvo ze závislosti na 

(nepořádné) obci a (dogmatické) církvi, a také prostým postupným vylepšováním materiální 

základny českého národního školství výstavbou nových školních budov.  

Každodenním rozborem školního života se M. Eebenová dobrala nejen konkrétní formy a 

obsahu vyučování, ale také zjistila přesné údaj o nástupu žen do školského vzdělávání (zde se 



jedná o školní rok 1877/78), zrušení jejich celibátu (zde v září 1922) či o problémech při 

budování školní knihovny, míry přísnosti školní inspekce či o odtržení přiškolených dětí 

v důsledku stavby nových školních budov v okolí. 

 

Závěrečné shrnutí 

Závěrem lze konstatovat, že bakalářská práce Michaely Erbenové byla pečlivě zpracována a 

že splňuje všechny náležitosti k obhajobě. Práci tedy doporučuji k obhajobě pro její odbornou 

kvalitu a výbornou stylisticko-kompoziční a také bezchybnou jazykovou úroveň. Doporučuji 

ji ohodnotit známkou velmi dobře, popřípadě výborně. 
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