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Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

- Lze přivítat text DP orientovaný k proměnám pojetí školy.
- Podle mého názoru by si autorka měla lépe promyslet strukturu práce, která by podle tématu měla 
být zaměřena na POJETÍ školy prvního stupně, tj. nikoliv na vývoj školství obecně. Předpokládám, že 
by takový text mohl čtenáře seznámit koncentrovaně se stavem pedagogického myšlení o škole, 
legislativním  rámcem, podobou školství k roku 1918, poté sledovat proměny v těchto oblastech 
promítajících se do podoby školy 1.stupně, příp. pak srovnat se současným pojetím.
- Kapitoly popisující vývoj před zkoumaným obdobím by podle mého názoru měly být zaměřeny 
bezprostředněji na téma. Zřetelné je to především u kapitoly o J.A.Komenském, kde jsou vzhledem 
k tématu nadbytečné informace, málo pak to, co je důležité – jestli a nakolik jeho odkaz fungoval ve 
zkoumaném vývojovém období pro pojetí školy. Obdobně však i následující kap. o školství v době 
Marie Terezie a národního obrození,  která jsou více méně zestručněním textu R.Váňové. Pokusnické 
pokusy pak zestručněním textu Spěváčka.
-  Po výkladu obecnějších tendencí je skok ke školství ve Vilémově. Výběr školy by mohl přinést velmi 
zajímavé poznatky vztahující se k české škole v pohraničí , to se však ve výkladu nepodařilo. Málo 
promyšlená je analýza základního zdroje pro poznání školy – školní kroniky.Přepis toho, co se ve 
škole odehrávalo, přináší jen málo informací k tématu práce (pojetí školy) Podkapitola 1.zápis 
obsahuje i jiné záležitosti. 
- Neústrojně je zařazena kap. o školním projektu z r.2013.
- Kap. 4, profil V.Příhody je nadbytečná a postrádám v ní odkaz na zdroje. Kap. o „příhodovské 
reformě není vedena k tématu DP a  chybí v ní také odkazy k základnímu zdroji informací.
- Zařazení kapitoly 5.3. o pokusné škole ve Zlíně je problematické vzhledem k tématu, když autorka 
sama píše, že se jednalo z našeho hlediska o školu 2.st. 
- V kap. 6 (s.59!) se autorka v názvu dostává k jádru práce (škola 1.stupně), najdeme zde však 
v podstatě jen informace převzaté z textu R.Váňové.
- Kap. 7 v názvu ohlašuje Současné pojetí školy 1.st., vrací se však  především k pojetí kázně u 
J.Uhra.
- Kap. Závěr není závěrem k tématu DP.
- V textu jsou formální nedostatky – např. kapitola o národním obrození obsahuje i text týkající se 
reformní pedagogiky, na s. 10 nedokončená věta,  různá – neopodstatněná velikost písma  (kap 5.1. –
5.2.), jazykové chyby – stylistické (srov. např. kap.5.3), chyby v interpunkci, literatura není uvedená 
podle doporučované bibliografické normy, v seznamu literatury jsou i tituly, na které se v textu 
neodkazuje.

Předpokládám, že autorka psala svoji diplomovou práci s upřímným zájmem o tematiku. Podle mého 
názoru však v tomto textu neprokázala, že umí nahlédnout problematiku na úrovni, kterou vyžaduje 
Katedra pedagogiky FF UK od diplomového úkolu.
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