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náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály, vstupní data a jejich 

zpracování 

 x  

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 

název práce x    

téma práce a její aktuálnost x    

teoretická fundovanost autora  x   

formulace cílů práce x    

adekvátnost použitých metod x    

celkový postup řešení  x   

práce s daty a informacemi  x   

hloubka provedené analýzy  x   

členění a logická stavba práce x    

práce s odbornou literaturou   x  

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

 x   

stylistická úroveň  x   

přesnost formulací a práce 

s odborným jazykem 

  x  

splnění cílů práce x    

závěry práce a její formulace  x   

odborný přínos práce a její 

praktické využití 

 x   

 

 

Bakalářská práce je zaměřena na zmapování nabídky kurzů aktivit v přírodě na středních 

školách a přináší ucelené a zajímavé informace o nabídce, organizačním zajištění a dalších 

aspektech kurzů aktivit v přírodě na Praze 3. 

 

Vyzdvihuji především samostatnost a angažovanost autorky v průběhu zpracovávání práce i 

pružnost a ochotu zapracovat připomínky vedoucího.  

 

Práce je logicky členěna. V teoretických východiscích autorka stručně představuje základní 

terminologii a oblasti aktivit v přírodě a zabývá se kurzovní výukou v souvislosti se 

školstvím.  



Nedostatky spatřuji především v práci s literaturou a nejednotnosti v uvádění zdrojů a citací 

(„s.“, „str., chybějící rok publikace na str. 16, 2. řádek, “. V textu se objevuje také množství 

formálních chyb (chybějící mezery za přímými citacemi, nadbytečné tečky za přímými 

citacemi, překlepy ve slovech apd.).  

 

Práce splňuje požadavky kladené na závěrečnou práci tohoto typu. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Existuje rozdíl v personálním zajištění kurzů aktivit v přírodě mezi gymnázii a 

odbornými školami? Popřípadě jaký? 

2. Byly mezi oslovenými školami i soukromé? Pokud ano, existují rozdíly v nabídce 

kurzů mezi soukromými a státními školami? 

3. Jakým směrem by se mohla vaše studie dále rozšířit, či prohloubit? 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě  
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