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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Kateřina Bezdíčková se ve své DP zaměřila na dějiny školství na Podkarpatské Rusi. Je to již práce 

druhá, která na KDDD na obdobné téma vzniká. A i přesto se Bezdíčková vyrovnala s relativně 

komplikovanou otázkou výborně. Neopakovala již známé věci, vhodně navázala, rešerši obohatila o 

rozhovory s pamětníky, prohloubila znalost primárních pramenů. Práce je velmi dobře strukturována. 

Pozitivně hodnotím problematizaci tématu (kap. 4), pozornost soustředěnou i na vzdělávací metody. 

Otázkou je, zda nebylo vhodnější propojit pasáž k podkarpatoruským dětem a výsledky 

somatologického výzkumu. V rámci celku je přeci jen poněkud stručná sedmá kapitola, pojednávají 

problematiku školství po zániku Československa, resp. v době druhé světové války. Pozitivně 

hodnotím autorčinu snahu vyjít z tradiční chronologie, výsledek však ovlivnily disponibilní prameny. 

Práce je čtivě napsána, oceňuji snahu o syntézu, text neobsahuje závažnější prohřešky z jazykového 

ani věcného hlediska. Práce je svou podstatou přínosná a doporučuji tudíž vhodnou část publikovat.  

 

Práci samozřejmě doporučuji k obhajobě.  

 

Otázka k obhajobě: 

Jaká je situace výzkumu dějin školství v regionu na současné Ukrajině? 

Je možné ještě téma rozšířit? Jakým směrem? 
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