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Hodnocení bakalářské práce slečny Zuzany Lajpeftové

Šxor,srvÍ v NovÉM sTRAŠEcÍ oD RoKU 1869 Do 1989

Zpracování dějin škol a vyučování nepatří k příliš častým námětům klasifikačních

prací s regionálním zaměřením. V předložené bakalářské práci se autorka pokusila o vlastně

komplexní zpracování školské problematiky od konce 70.let století devatenáctého do pádu

komunistického režimu v roce l989 a nevynechala ani přehled qfi'oje a stavu školních budov'

Zvláštníkapitoly jsou věnovány nejvýznamnějším osobnostem školství v Novém Strašecí.

Samotná práce je opřena o dostatečné množství odborné literatury, o kroniky, které

nejsou souěástí archívních fondů uložené v archívech a četné internetové zdroje a rozhovory

s pamětníky. U tohoto typu práce asi nelze nikdy s určitostí tvrdit, že veškeré zdro1e informací

byly beze zbytku vyčerpány, zároveije však možné konstatovat, Že odvedená badatelská

práce a z ní získané poznatky tvoří velmi solidní zákIad pro Zpracov ání dané problematiky. Za

cennou a zajímavor.r pokládám - mimo jiné - kapitolu šestou ,,Kulturní život během

vyučování a po něm" . Yýznamným a do práce dobře začleněným prvkem jsou rozhovory

s pamětníky.

Práce zahrnuje _ včetně úvodu, závěrl, Summary' Seznamu pramenů, seznamu

literatury a internetových zdrojů a Seznamu příloh _ šedesát stran' Nepočítáme-li úvod, je

rozdělena do pěti kapito1, rozdělených do tematicky vhodně členěných podkapitol. Podrobný

a rozsáhIý poznámkový aparát (celkem 229 poznámek) svědčí o důkladnosti' s jakou byla

práce sestavována. Výběr i zpracování příloh vhodně doplňuje textovou část práce, je1íž

celkové zpracování a vyzněni jakoŽ i zmíněný bohatý poznámkový aparát dokládají její

nadprůměrnou úroveň'

Bakalářskou práci slečny

hodnotit ji jako výbornou.

V Tlučné' 11. května 20l4

Zuzany Lajpertové proto doporučuji k obhajobě a navrlruji
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