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Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 1 1 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 1 1 

Formální zpracování Uasnost tématu, rozčleně1 ni textu, 
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Vhodnost použitých metod 1 1 

Využití výzkumných empirických metod 1 1 

Využití praktických zkušeností 
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Vhodnost prezentace závěrů práce 

Jaké hlavní trendy vývoje středních škol autorka odhalila při studiu historického 
materiálu? Co je to "orální historie", jaké jsou její přednosti, ale i meze a nedostatky? 
Lze hovořit o rozdílech ve školské politice v letech 1948 - 1968 a 1968 - 1989? 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Autorka si vybrala zajímavé, problematické a stále velice nedostatečně zpracované 
téma. Jde o vývoj středního školství u nás po II. světové válce. Pokusila se rámcově 
popsat hlavní vývojové etapy, vyložit ideový a odborný rámec, v němž se střední 
škola (především gymnázium) pohybovala. 
U výzkumu by bývalo vhodné se zeptat dotazovaných jaká byla jejich politická 
příslušnost, zda byli perzekuováni či vyioučeni, vyškrtnuti, vyhozeni a pod. Je 
možná také škoda, že rozhovory jsou uváděny pouze ve výtazích, čtenář by se rád 
seznámil s plným zněním odpovědí. V odevzdané elektronické verzi scházejí 
přílohy: ty je třeba doplnit a obě verze (písemná a elektronická musí být identické! 
Samozřejmě, něco jiného je hodnocení událostí spoluaktéry, něco jiného teoretiky 
apod. Ale historické práce tohoto typu vždy budou vyvolávat kontroverzní diskuse, 
připomínky a mnohdy i ostrý nesouhlas některých čtenářů. Ale práce poskytuje 
vhled do zkoumané problematiky, otevírá nové pohledy a možnosti výzkumu, 
najdeme v ní i inspiraci pro řešení některých školských problémů. Předložená práce 
splnila požadavky kladené na práce diplomové a lze ji doporučit k obhajobě. 
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