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

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

Formální zpracování Uasnost tématu, rozčlenění textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

lx 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod lx 

Využití výzkumných empirických metod lx 

Využití praktických zkušeností I ~:hodnotí I 

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, lx 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce - cíle nevymezeny 

Vyváženost teoretické a praktické části I ~:hOdnOti I I 
Návaznost kapitol a subkapitol I x I 

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi 

lx I 

Vhodnost prezentace závěrů práce lx 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Jaké prameny byly využity? (nejsou v seznamu uvedeny) 
Uveďte v přehledu vývoj středoškolských institucí v období 1945-1989 v ČSR (název, délka, 
cílové zaměření). 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Klady: 
Snaha o postižení skutečného stavu středního všeobecně vzdělávacího školství u nás po 2. 
světové válce (1945-1989), originální způsob zpracování (rozhovory s pamětníky) 
Nedostatky: 
Nevymezen cíl OP, věcné chyby (reforma v 19. století byla v r. 1849, Z.Nejedlý byl v r. 1945 
ministrem školství, po r. 1948 byla latina pro 1 větev G povinná,učitelské vzdělání bylo v r. 
1953 vyňato z univerzit - tedy nešlo o jeho vyšší úroveň aj.),nenáležitá znalost poválečných 
reálií, místy logické skoky ve výkladu, pravopis 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře 

Datum, podpis: 9.9.2008 


