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Hodnotící kritéria                                                            

 splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. 
X    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli 

práce a tématu. 

X    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. X    

Struktura práce je vyvážená a logická.  X   

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. X    

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.   X  

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za 

použití správné terminologie. 
 X   

Autor správně cituje. X    

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, 

seznam pramenů použité literatury, anotace v češtině a 

cizím jazyce, rozsah odpovídá zadání). 

X    

 

 

Celkové hodnocení (slovně) 

Autorka diplomové práce má zjevně velký přehled o pramenech a literatuře, které využívá ve 

skutečně solidním rozsahu.  

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 

Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 



Vývoj školství sleduje především z hlediska žáků a učitelů, přičemž klade velký důraz na sociální 

situaci, která v tomto tak chudém kraji hrála velkou roli. Oceňuji pozornost, kterou autorka věnovala 

otázkám docházky či dětské práce a na druhé straně rovněž přístupu a úsilí učitelů, kteří ve své 

většině skutečně patřili k činitelům usilujícím o sociální vzestup širokých vrstev a v tomto směru 

prokázali bezesporu velkou obětavost a důmysl. 

Autorka se zabývá výrazným regionem, v tomto směru ji je možné hodnotit také jako příspěvek 

k regionálním dějinám; protože však pojednává i o postojích školských orgánů k řešení extrémní 

chudoby v době krize (např. polévková akce), chápu ji jako příklad významného přesahu do 

celostátních dějin. 

Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou, doporučoval bych ji (po určitém přepracování, např. 

vypuštění pasáží, které se opakují, a dopracování některých otázek) k publikaci. 
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