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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez přiloh): 101 
Počet stránek příloh: O 
Počet titulů v seznamu literatury: 73 

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

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

Formální zpracování Gasnost tématu, rozčleněněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod 

Využití výzkumných empirických metod 

Využití praktických zkušeností 

Obsahová kritéria a přínos práce 

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

Naplnění cílů práce 

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol 

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi 

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

1.Jsou v problematice řešené Josefem Tůmou (učební osnovy,didaktika,psychologie dítěte) 
patrné vlivy reformního hnutí daného období? 

2. Je v současnosti aktuální diferencovanost výše uvedených obsahů pro město a venkov? 
Zdůvodněte zda ano či ne. 

3. Na s.33 a 35 je citován vzdělávací program Základní škola (1996) jako současná 
pedagogická norma pro prvouku.Obhajte toto své tvrzení. 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Práce se záslužně zabývá víceméně opomíjenou oblastí českého venkovského školství 
koncem 19.století do třicátých let 20.století se zvláštním zřetelem k vybraným otázkám 
základního vZdělávání,přičemž centrem pozornosti jsou aktivity výrazné osobnosti Josefa 
Tůmy.Bezesporu zajímavým vkladem jsou ty partie,které nastiňují rozsah jeho činnosti 
přednáškové , organizační i odborně publikační a vydavatelské. Charakter práce je 
deskriptivní,čerpající převážně z dobových pramenů,jejich citací a parafrází,které ovšem 
nejsou zřetelně odlišeny. Celkové zpracování má diskontinuitní pasáže v chronologických 
postupech výkladu i nesrovnalosti časových údajů . Postrádám kritickou analýzu a 
hodnocení získaných faktů a jejich pečlivější komparaci při nalezení shodných témat 
z různých zdrojů. Závěr práce má podobu stručného shrnutí činnosti Josefa Tůmy - ani zde 
se neobievuie vvrazněiší hodnotící stanovisko. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře až dobře - podle úrovně obhajoby 
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