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Vedoucí práce: PaedDr' Helena Východská
Romana Cihlářová si pro svou bakalářskou práci vybralatéma, které představuje aplikaci regionální
místníhistorie azároveňprezentuje zájem autorky o problematiku školstvíavzděIávání. Bakalářská
bádání,
práce má charakter teoreticko historický s metodologickým přesahem do specifických oborů
jakým je např. využitípamětníků' Téma BP je zvoleno vhodně a účelně.

Z hlediska obsahového je práce Romany Cihlářové zajimavým souborem, který doslova odpovídá
a to
názvuBP i vytčenému cíli formulovanému v úvodu: ,,zpracovat historii novosedelského školství'"
v kontextu se školstyím Stótním.

"

. Práceje vhodně uspořádána do kapitol obecných (ednotlivé dějinné

(např' medailonky
etapy vývoje místníškoly počínajereformou Marie Terezie) i vybraných
je poměrně čtivá a bez
konkrétních osobností - absolventů místníškoly)' BP má logickou strukturu,

z odborné
odborných závad. Autorka využívá chronologicky a věcně Íazených témat, čerpaných

pramenů (téŽ cizojazyčných, např'
především v ěásti BP
Gemeindegedenkbuch von lÝeusatl). Autorčin osobní přínos a vklad spatřuji
specificky vybraná
věnované moderním dějinám školy v posledním půlstoletí, pro které využívájak

literatury

a velice

chvályhodn

ě téžz regionálních

témata(napÍ.zajímavékronikářské zprávy

a

jejich interpretaci), tak moderní badatelské metody (např'

vztah Romany
výše zmíněnou metodiku oral history). Ve výsledku je také rozpoznate|ný osobní
Cihlářové ke škole' jížje absolventkou, což je jistě potěšujícískutečnost.
náležitosti'
Z hlediska formálního obsahuje práce Romany Cihlářové všechny požadované
Tento
Zdůrazňujivelmi uspokojivé využitípramenných materiálů, jež jsou téžvhodně interpretovány'
vyhledat,
fakt dokládá v závěru bakalářského studia autorky její praktické schopnosti a dovednosti

aparátje v souladu
vybrat a zpřehlednit informace kvytčenému historickému tématu. Poznámkový
cílle označ'il'a za komplexní'
s doporučovanou normou, Seznam iiteratury a pramenů bych pro vytčené
představovat lepší
Autorka vylživá řadu vhodných příloh, jejichž fotografická část by sice mohla
zodpovědnosti
grafickou kvalitu, avšak skutečností je, že v tomto ohledu se nelze dovolávat výhradně

je grafická
a důslednosti autorky, ale spíšprofesionality tiskařských firem. V ostatních ohledech
úroveň celé práce zcela uspokojivá.

vyjádřit specifičnost
otá"'ka autorce: Sama jste absolventkou novosedelské školy. Je možnénějak
této ZŠ?Pokud něco takového existuje' v čem podle Vás spočívájejíjedinečnost?
proto ji
Bakalářská práce Romany Cihlářové je kvalitním završením vysokoškolského studia,
doporučuji k obhajobě s návrhem na hodnocení výborné'
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