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katedra historie
Práce: bakalářská
Posudek oponenta
Práci hodnotila: PaedDr. Naděžda Morávková' Ph. D'
Práci předložila: Romana Cihlářová
Název

práce:

Základni škola v Novém Sedle

institucí v regionu'
Práce Romany Cihlářové je součástíširšíhozaměÍeni katedry směrem k historii vzdělávacich

poměrně.složitým vývojem
Autorka zvolila slibnou lókalito, Nové Sedlo na Loketsku' tedy oblast, která prošla
šedesátistránková práce je
Téměř
obecně.
státu
oblastí
pohraničních
k
osudu
v období minulého století vzhleáem
vkládá vždy stručný
členěna do devíti kapito1, které následují ihronologicky. Na počátek kapitoly autorka
jsou
školskékroniky a dva pamětníci,
obecný kontext, pak se věnuje školstvív Novém Sedře. Základnimi zdroji
námět' Dějiny
dále pak 1iteratura. Přínosem práce je jistě snaha zpracoYat originální, dosud nezpracovaný
námětem
ažádaným
nosnýryn
velmi
českéhoškolstvív jednotlivých'regionecň, lokalitách, dcjiny školjsou stále
jistým
přehlédnutím
k
když
přítohy),
i
(s
výjimkou
výzkumu. Chválím také poměrně"dobrou formální úroveň
došlo zejména v poznámkách pod čarou.
jednak více výěŽit stávající
Autorka však mohla postupovat v heuristice usilovněji' Bylo jistě moŽné
archivní materiály úřední
také
a
tisk
régioná1ní
projít
jednak
více
pamětníky či pokusit se oslóvit další,

provenience, nejen školníkroniky. snáa

uy získali více ňateriálu pro

zpracovátí zejména šedesátých,
ve yztahu k např' padesátým létům

a
sedmdesátých a osmdesátých let, která ve své práci pojednává zkratkovitě
nagř- refl-exiobdobí 1968 1970 ve
zkoymat
zajímavé
týto
zdeuý;iste
právě
Přitom
nevyváŽetě.
co do rozsahu
í teto douc, svědectví žákůi učitelů.Cást práce, která se

škole, stinné i světlejší stránky stóhi kazaodónnosti
zabýv á tímto ob d obím, p ůsobípříliš schematicky.
jeho výsledky více rozebrat' konstatováni, Že
Dotazník ie ,4imavyÁpočinem, bylo by ovšem potřeba
je přinejmenším alarmující'
důchodu,
do
odejít
napÍ. Žácideváté třídy minimáhďtuší, co znamená
dějepisu na sledovaných
otáZka pro obhajobu: Dočetla jste se vkronikách něco zajímavéhoo vyrčování
školách?

Návrhovaný závér: Velmi dobře
Datum: 11. 5. 2015
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