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HODNOCENÍ PRÁCE:
Jako vedoucí práce vysoce hodnotím především samostatnost bakalanta při jejím zpracovávání. Téma bylo
vybráno bakalantem a vychází z jeho učitelské praxe. Jeho osobní zájem o problematiku je zjevný.
Pracovitost a poctivost jmenovaného se odráží v kvalitě odevzdané práce. Hodnocenou BP považuji za
přínosnou především ve vztahu k bakalantovi. Dokazuje, že je schopen samostatné odborné práce na značné
úrovni. Práce je postavena logicky, dobře strukturována, jednotlivé kapitoly jsou vcelku vyvážené. Způsoby
získávání i zpracování dat budí důvěru. Autor v této oblasti odvedl velký kus práce. Vytkla bych mu pouze
až přílišnou snahu o „odbornost“. Ta se odráží v mnohdy nevhodném užití jazyka, neobratných formulacích.
Dalším negativem této snahy je důsledné uvádění odpovědí v podobě číselného skóru ve výsledkové části.
Obojí ubírá čtivosti práce a přehlednosti sdělení. Velmi kladně hodnotím bakalantovu práci s informačními
zdroji během zpracovávání BP a oceňuji i způsob, jakým se ve výsledku popral s citační normou, která mu
činila nemalé problémy. Celkově, nejen po grafické stránce působí BP velmi dobrým dojmem.
Autor přistupoval k tématu a jeho zpracování zodpovědně. Předkládaná práce obsahuje všechny formální
náležitosti.
Práci doporučuji k obhajobě.
Otázky k obhajobě:
 V úvodu své BP píšete velmi emotivně o tom, co bylo motivem volby tématu vaší práce.
Překvapilo či výrazně ovlivnilo vás něco z výsledků vašeho šetření?
 Je něco, co byste nyní se současnými zkušenostmi dělal jinak?

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi.
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