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Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli 

práce a tématu. 
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x   

Struktura práce je vyvážená a logická.  x 
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Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 
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x    

 

Celkové hodnocení (slovně)  

Cílem bakalářské práce Martina Mošničky bylo popsat obecné školství v Ďáblicích v 19. a 20. 

století. Práci tvoří 5 kapitol včetně Úvodu a Závěru. Práce je doplněna seznamem informačních 

zdrojů, poznámkovým aparátem a jednou obrazovou přílohou. V seznamu literatury chybí u 

většiny zdrojů údaj, o kolikáté vydání se jedná. Tento údaj je důležitý pro přesnou orientaci u 

citací v poznámkovém aparátu. Pozitivním rysem Úvodu je to, že nejde jen o prosté uvedení do 



děje, ale i o zařazení přehledu některých dokumentů vztahujících se k dané problematice. 

V druhé kapitole se autor věnoval stručnému nástinu historie školství v Čechách od 

tereziánských reforem do roku 1960. Třetí kapitola se zabývá historií ďáblické školy. 

Pozitivním rysem této kapitoly je to, že není chod školy popisován v každodennosti, ale to, že 

do ní byl zařazen i její chod v období smutečních, slavnostních dní. Další podkapitoly se věnují 

počtu žáků a učitelskému sboru a je zde i podkapitola prezentující rozhovor s učitelem, který 

ve škole působil v letech 1900 – 1971. v němž prokázal schopnost vhodně formulovat otázky. 

Na druhou stranu je nutné upozornit, že rozhovor postrádá jakoukoliv zpětnou vazbu. 

Přes uvedené nedostatky konstatuji, že práce splňuje požadavky kladené bakalářské práce. 

Autor v ní prokázal schopnost pracovat s prameny a literaturou, vést rozhovor s pamětníkem a 

práci doporučuji k obhajobě.  

 

4. 1. 2019 
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