
Posudek oponenta diplomové práce
katedra pedagogiky FF UK v Praze

Jméno a příjmení studentky: J. Humrová
Název práce: Vývoj elementárního školství v okrese Kladno (1869-1918)
Vedoucí práce: R. Váňová
Oponent práce: J. Valenta

Technické parametry práce:

Počet stránek textu (bez příloh): 121
Počet stránek s přílohami: 131
Počet titulů v seznamu literatury: 36 (bez pramenů)

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 (jasnost tématu, rozčleněni textu,
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Metodologie (logika výzkumu; řídící formulace;
stanovení cíle apod.)

Vhodnost použitých metod v celku práce

Využití výzkumných empirických metod

Využití nevýzkumných praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol

Odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce

Metodologická a odborná samostatnost 
řešení a připravenost k řešení problematiky 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

– Předložená práce se nese v ryze pozitivistickém duchu. Znamená to, že po kontextovém 
úvodu, kompilovaném z několika základních přehledových textů, následují faktické popisy 

                                               
1 Viz otázka ve druhém rámečku.
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vzniku a některých událostí týkajících se postupně lokálních škol. Zdrojem byly vesměs 
inspekční zprávy a jiné archiválie, tedy i primární prameny.

– Vhodně je koncipován závěr, který se pokouší zobecňovat jisté tendence, a to v kontextu 
dobových změn.

– s. 20 – Pozor! Trojice Veselá, Rýdl, Valenta společně nic nepsala…

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Uvítám konkretizaci tohoto cíle „Cílem mé práce je zmapovat padesát let ve vývoji zdejšího 
elementárního školství.“ – Co v případě této práce konkrétně znamená ‘zmapovat’?

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: výborně

Datum, podpis: 
7.8.12 J.Valenta




