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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů 

*) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

7 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné 
vzhledem k cílům a dalším parametrům práce).  

7 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a 
metodám práce, text je jasně a logicky strukturován).  

6 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na 
úrovni, která odpovídá charakteru práce). 

7 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží 
znalost relevantních pramenů a literatury). 

6 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o 
tvůrčím zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené 
problematice). 

7 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický 
celek). 

6 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň 
odpovídá nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a 
jednotná). 

8 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel 
(zdroje v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně 
citovány a interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje 
příslušné normy). 

7 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

7 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě Na konci je několik „souhrnů“ a kraťoučký Závěr. Není lehké se 

v tom orientovat. Bylo by dobrá jasně formulovat z toho všeho 

v bodech např. 5 jasných závěrů. 

Chybělo mi jasné porovnání populace ZŠ/G s objasněním, třeba 

z oblasi sociologie výchovy a rozvrstvení společnosti. 

 
 
 
 
 
 
Poznámky 

Lucie Machalová 

Časové možnosti pro trávení volného času žáků 2. st. ZŠ a víceletých gymnázií 

ve velkoměstě a malém městě 
Doc. PhDr. Jiří Prokop, PhD. 



 
 
 
 
 
 

Některé části v teorii se úplně nepokrývají s cíli výzkumu, např. 

podkapitola o pedagogických pracovnících. 

Použitá literatura je nečetná, ale hlavně chybí některé stěžejní 

publikace okolo volného času. 

Dotazník má nedostatky, ale i styl jazyka je trochu podbízivý 

respondentům, vůbec se nedivím, že chlapci z víceletých 

gymnázií „šprýmovali“ při vyplňování. 

Jazyk je někdy komplikovaný, např. pojem „digitální zábave“. 

Další proměnná „ti, kteří navštěvují/nenavštěvují volnočasové 

aktivity“ vnesla do práce trochu chaos, byla nadbytečná, jistě 

by stačilo – děti velké/malé město, ZŠ/víceleté G, 

chlapci/děvčata. 

 

Celkové hodnocení  
**) 

Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném 

oboru. Navrhuji hodnocení známkou ….. 

 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 22.8.2019, Doc. PhDr. Jiří Prokop, 

PhD. 

 


