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Průběh obhajoby: Téma práce:Vývoj školy v Mlazicích v historickém kontextu

Studentka představila téma své práce a odůvodnila výběr. Studentka
samostatně představila cíle, metody a hlavní závěry práce.
Vyslechla shrnutí obou posudků.

Reagovala na následující otázky a náměty k diskusi:

Které období existence Mlazické školy by bylo možno
charakterizovat jako neproblematické, s mnohými pozitivy? Uveďte
konkrétní příklady.

V čem spatřujete přínos a meze historické práce pro studenty, kteří
by také chtěli zpracovat historii školy v místě bydliště nebo v místě
svého budoucího učitelského působení?

Autorka zpracovala téma, které je z hlediska historického zajímavé,
avšak za předpokladu, že bude schopna zpracovat obecně historický
a regionální kontext a dále čerpat z primárních zdrojů. To se však
autorce zcela jistě nepodařilo, když na podkladě práce se školními
kronikami se sice dostala do roviny shromáždění dat v jednotlivých
podkapitolách, ale k jejich provázanosti a analýze nedošlo.

Studentka však během obhajoby na základě otázek dokázala propojit
aspekty vytýkané v posudcích. Členové komise hlasovali o
hodnocení a shodli se na výsledku.
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