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Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání a 

názvu práce.  

    X     

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu.  

   X      

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.  X        

Struktura práce je vyvážená a logická.       X    

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.    X       

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.     X      

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie.  

  X       

Autor správně cituje.    X       

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, rozsah 
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Autor pravidelně konzultoval s vedoucí práce    X       
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Celkové hodnocení (slovně)  

 Předložená bakalářská práce patří k těm, které se na základě statistických rozborů snaží 

charakterizovat studenty středních či vysokých škol, jejich sociální složení (resp. jejich sociální 

původ), náboženské vyznání apod. V tomto případě šlo autorovi o kandidáty učitelství na gymnáziích, 

resp. středních školách, tedy budoucí středoškolské učitele. Práce začíná představením využívaného 

pramene a zákonů a nařízení, které vymezovaly příslušné zkoušky, jejich průběh je také stručně 

přiblížen. K úvodním partiím lze připojit i charakteristiky profesorů, kteří byli pověřeni zkoušením.  

Následuje hlavní část práce – profily kandidátů, které se pokusil popsat z hlediska náboženského, 

národnostního, sociálního, i z hlediska regionálního původu a poměru mezi muži a ženami. Autor 

postupoval metodou sond. Ty se mi ale jeví příliš malé, nereprezentativní. Výsledky celkového 

zkoumání dopadají – podobně jako ve výše zmíněných pracích – celkem dost rozpačitě. V zásadě 

může být tato skutečnost způsobena i tím, že inteligence se v českých zemích rekrutovala ze všech 

vrstev celkem rovnoměrně. 

 

Vzhledem k výše řečenému doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.    

  

V Praze dne 2. září 2019 

                     

Podpis vedoucího práce: Jiří Pokorný 


