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@ýD,**",** nehodící se šknněre
Body

V hodnocení využljte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
o-4

' Aktuálnost problematiky, originaIita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných' výstupů práce...
Studentka si nolila zajímavé téma, práci zpracovala s osobním přístupem a zójmem o problematiku, Próci
hodnotím .jako 

velmi přínosnou pro cílovou skupinu.

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
izahraničních |iterárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem |. I
na praktické výstupy....
Studentka se s kliený osobně seznámila, získala tak více neformólní přístup, seznámila se s životem lidí
s hendikepem. Akivně se zajímala o zkoumanou problematiku a snažila se klientům vymyslet vhodnou a
nezatěžující terapii' I sami klienti hodnotí účast na studiijako přínosnou.

3 Formulace cítů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvtádnutí odborného |;_l
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závéry práce, skutečný praktický l- |i teoretický přínos práce...
Studentka formulovala a správně zhodnotilq své hypotézy. Snažila se do zkoumané problematilE co nejvíce
proniknout, tak aby samotný ýzkum i próce byla pro klienty přínosnó a mohli ji samostatně využívat. Taktéž se
seznámila s oborrrými i zahraničními texý.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, graflcká úprava práce,
dodržení pubIikační normy...
V práci je wedeno špatně několikformalit, tqktéž nejsou citace na mnoha místech uvederty spróvně.
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* nehodÍcÍ se vymaŽte nebo Škrtněte

Doporučená k|asifikace celkového hodnocení
BODY KLASIFIKACE

Poznámka

í3 a více Výborně Minimálně dva bodv v kaŽdé položce

9aŽ12 Velmidobře Minimálně ieden bod v kaŽdé položce

6 a ž 8 Dobňe Maximálně možná iedna,,nulová,, poloŽka

5 a méně Nevyhověl Více iak iedna,,nulová,, položka


