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Text posudku: 
     Hned v úvodu svého posudku musím předeslat, že s předloženou bakalářskou prací 
nejsem spokojena a shledávám v ní závažné nedostatky.  
     Ve velmi krátké anotaci práce se dovídáme, že cílem práce je seznámit čtenáře 
s historií kladenského vzdělávání, v Úvodu pak autorka sděluje, že jejím cílem je popsat vznik 
a fungování středních vzdělávacích ústavů ve městě Kladně. Cíl práce tedy není nijak uveden 
do souvislosti s oborem Pastorační a sociální práce, v rámci kterého je práce předkládána, a 
ani v textu práce studentka své studijní zaměření k tomuto oboru nijak neuplatňuje. Takto 
formulovaný cíl by odpovídal studijnímu oboru zabývajícímu se studiem historie, kde by 
student jistě využil metody historicko-kritické reflexe a dalších metod historického zkoumání, 
které však v této práci zcela chybí. Text teoretické části je pouhým chronologickým výčtem 
situací a událostí, které se v oblasti vzdělávání na našem území odehrály, a vzhledem k tomu, 
že autorka se svým líčením – oproti datům uváděným u názvu práce – začíná již ve 
středověku, jde o postup velmi schematický. Pro svůj postup v teoretické části také čerpá 
citace pouze ze tří zdrojů od dvou autorů, což považuji za nedostatečné. 
     Praktická část je popisem vzniku a existence čtyř kladenských středních škol, u kterých 
však není sledována žádná jednotná linie či myšlenka. Jde skutečně o pouhé představení 
těchto škol, což je pro naplnění smyslu bakalářské práce, podle mého názoru, málo. V Závěru 
práce pak logicky nacházíme jen několik nesourodých všeobecných konstatování. 
     Práce vykazuje také řadu formálních nedostatků. Hned při prvním pohledu vidíme, že 
nedošlo k opravě automatického číslování nadpisů, takže Úvod je chápán jako druhá kapitola 
práce a jednotlivé kapitoly získávají charakter podkapitol, takže zaznamenáváme určité 
zmatení struktury práce a její jednotlivé části nemohou sloužit odpovídající orientaci. 
V mnoha částech práce také autorka vůbec nepřistupuje k tvoření odstavců (např. v části 
Závěr), jinde jsou odstavce strukturovány mimo vnitřní logiku textu (např. v části Úvod).  Na 
některých místech dochází k doslovnému opakování textu (např. v kapitole 2.1.3 1. polovina 
19. století – Tereziánské reformy a v kapitole 2.1.4 2. polovina 19. století). V celé práci se 
nachází řada překlepů, gramatických chyb, neuzavřených či chybně uvedených uvozovek a 
nepřesných tvrzení. Také zdroje v seznamu použité literatury nejsou uváděny podle platné 
normy. 
Uvedené nedostatky práce považuji za natolik závažné, že práci nemohu doporučit k obhajobě 
a navrhuji hodnotit ji stupněm F – nedostatečně. 
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