
Posudek oponenta bakalářké práce 
 

Autor: Monika Brožová 
 
Téma: Kurzy aktivit a sportů v přírodě na středních školách na Praze 3 

Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Psohlavec 
Oponent práce: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D. 
  

 Celkové hodnocení práce známkou  I.  2.  3.  4.  
1.  Formulace cílů práce    x  
2.  Metodika zpracování    x  
3.  Práce s daty a informacemi    x  
4.  Celkový postup řešení   x   
5.  Teoretické zázemí autora    x  
6.  Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce)   x   
7.  Práce s odbornou literaturou (citace, norma)    x  
8.  Úroveň jazykového zpracování    x  
9.  Přesnost formulací a práce s odborným jazykem    x  
10. Formální zpracování - celkový dojem   x   
11. Splnění cílů práce   x   
12. Závěry práce a jejich formulace   x   
13. Odborný přínos práce a její praktické využití    x  
14. Souhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práce   x   

 

Připomínky: V teoretické části práce jsou uvedeny chybně některé odkazy na citace. Při 
přímé citaci, je potřeba nejen dát text do uvozovek, ale ještě ho uvézt v kurzivě. V seznamu 
literatury je použita norma APA, ale ne jednotným stylem – např. citace literatury pod čísly 2 
a 18. V práci používáte dotazník. Před použitím je potřeba dotazník standardizovat, zjistit 
jeho reliabilitu a validitu. Tyto informace zde postrádám. Dále jsou zde ještě formální 
nedostatky a to seznam grafů je uveden za obsahem (bez nadpisu o co se vůbec jedná) místo 
vzadu za seznamem použité literatury. Celá práce by měla být psána v 1. osobě množného 
čísla, protože práci píšete vy a váš vedoucí. 

Z pohledu programů na odhalení plagiátů Thurnitin a Theses nelze práci považovat za plagiát. 

 
Otázky k obhajobě: 
Jaké je dle vás optimální rozložení kurzů do ročníků? 
Myslíte si, že současný systém ŠVP (RVP) prospěl či uškodil pořádání školních kurzům 
oproti původním osnovám? 
 
Práce splňuje kriteria pro bakalářskou práci. Doporučuji práci k obhajobě.  
Hodnocení: dobře 
 
 
 
V Praze dne 16.6. 2021     Mgr. Radka Bačáková, Ph.D. 


