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Recenze diplomové práce
paní Bc. Hany Hiřmanové

Z dějin záktadní škoty Komenského Horažd'ovice

Zpracování dějin regionálních škot a vyučování na nich nepatří k přítiš
častým námětům ktasifikačních prací. V předtožené diptomové práci se autorka -

navzdory názvu - pokusita o vtastně komplexní zpracování škotské probtematiky
od století šestnáctého vtastně až do současnosti ve městě Horažd'ovice.
Nevynechala ani přehted vývoje a stavu škotních budov. Stibovaného srovnání
učebnic se však čtenář nedočká.

Přes snahu o přehtednost působí práce místy poněkud zmateně.
Kupříktadu dějiny škotství v první kapitote obsahují celou řadu zajímavých údajů.
Jejich struktura se překrývá a čtenář se v ní jen obtížně orientuje. 

^žvyumě[kovaně působí samotný úvod: ,,jaké jiné téma bych si měta zvolit, (...)
Kde začala má cesta za vzdě[áním?'' A skutečně jsou dějiny škotství v
Horažd'ovicích neméně zajímavé jako Masné krámy? (S. 3)

Je vcelku pochopitelné, že autorka není zasvěcena do probtematiky
škotských reforem Třetí říše, nicméně mohla zmínit alespoň údaje, které se
týkaty škotství protektorátního. Měšt'anská škota byta vtádním nařízením č. 3o0
ze dne 14. srpna 1941 prohlášena za výběrovou a stala se čtyřtetou, navštěvovali
ji tedy žáci ve věku 1 0 až 14 tet. od škotního roku '| 941 / 1942 byLy na měšt'anku
nařízeny přísné přijímací zkoušky (písemné a ústní) z němčiny a matematiky.
Rovněž byl stanoven drakonický výběr s procentuátní kvótou pouze 4O%, později
jen 35% přestoupivších žáků.

Samotná práce je opřena o vcelku dostatečné množství odborné
literatury, relevantní elektronické zdroje a především o škotní kroniky, utožené
v SokA v Ktatovech. Je možné konstatovat, že odvedená badatetská práce azní
získané poznatky by mohty tvořit sotidní záktad pro zpracování dané
problematiky. Diplomová práce je vhodně doptněna textovými, respektive
tabulkovými a obrazovými přítohami.
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Některé pasáže práce však nejsou zcela jasné a měty by být vysvětleny

atespoň v rámci obhajoby. Co znamená "TA 19b - Šroly ško[ství'' a jakou

relevanci mají tyto tabule či obdobně citované zdroje zdroje v datších

kapitotách? V podkapitote 3.1 Chtapecká měštanská škota jsou uváděny události

z tet 18g7, 1893 a 1894, po nichž násteduje věta: "Významná událost se udáta ve

škotním roce 1g19 - 70. (s.22). okresní št<otní rada se na zasedání 25. července

1914 ovšem rozhodla doporučit zřízeníveřejné dívčí měštanské škoty. Jednání se

táhta dva roky, až konečně V roce 1921 místní zastupitelstvo... (s. 28) V osmé

kapitote (vývoj po roce 1948\ se nachází pouze jeden odstavec o Horažd'ovicích

a škote. A proč byt zařazen medailon Karlu Němcovi?

V textu se vyskytují i prohřešky formátní: Úvod by nemět začínat na

straně 1. Poznámky, zejména citace z internetu, nelze vždy zarovnat do bloku.

Některé chyby se vyskytují v ceté práci: nikol'iv "řídicí učite['' ale "řídící učitet''
(srv. Naše řeč 1936, Č. 4 - 5, s. 123n.) Namísto "svatá mše'' "mše svatá''.

Češtinářka by se také měta lépe orientovat v psaní vetkých písmen: "vývoj škol

za druhé světovévá[ky'' znamená čístovka "druhé'' obecný název, a proto se píše

s matým písmenem. Naproti tomu označení "německá říše" (Deutsches Reich)

byto oficiátním jménem státu, tedy nutně s vetkým písmenem. Diplomantka se

nevyvarovala ani někotika datších prohřešků proti české mluvnici.

Přes uvedené námitký a připomínky se domnívám, že diptomová práce

paní Bc. Hany Hiřmanové vyhovuje požadavkům ktadeným na tento typ

kvatifikační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě s ktasifikací dobře.

V Ttučné 22. srpna2016
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